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 ינצ ינש העיצמ ּגאוג תרבח

 םייתוכיאו םיחוטש בשחמ

1 

 , 9 .16.1"-ו 14.5" לדוגב
 4" \ | 1 םילעופ יגצה | ינש
 , 7%" לגורקימ טלקמו רדשמ וניה אבה רישכמה > טבצ 1777 | תייגולונכטב

 | ְי 5%161 םגדו ,תיתוכיאה

 .: | ןוילימ 16 גיצהל לגוסמ
 < תיטוחלא תדלקמ רבחל רשפאמה 611 םגד ₪ .םיעבצ

 | | ;4 | | | | - .תדלקמה טוח ךרוא ועו וו תוארה . | 6"* תלבגמ אלל "הלועפ שפוח" רשפאמו בשחמל

 תכרעמ תושירד \

1 
 5818 ןורכיז 6או0 6

 חישקה ןנוכב יונפ םוקמ 5א1₪ /
/ 
% | | 

 הנקתה תוארוה |

 .פס5 בצמל רובע .1 י

 ₪: תשקה ידי לע הז ןנוכל רובעו םירוטילקתה ןנוכל רוטילקתה תא סנכה .2
 .םחוסז לע ץחלו ,(ךתושרבש םירוטילקתה ןנוכ תא תגציימ כ תואהשכ)

 .0חזטז=ו 1851/41.1. שקה 3 ו
 .ךסמה - -- תוארוהה 6 .- / ּ , 2 +0 ה 0, >-ב | ו . א ואב 4 >""" /\. | ₪ 1 4.

65-10 :5 

 ךתושרל תודמוע הנש 0 ה-7 יה | ןורכיז יסיטרכ לש הביתכו האירקל רישכמ וניה אבה רזומה רצומה
 וכי 1-7 -- תרזעב רשאכ ,תוילטיגידה תומלצמה לש שדחה רודב שומישב םיאצמנה

 | .ןורכיזה סיטרכב םישדח םיצבק ןסחאלו םיצבקה תא אורקל ןתינ הנכותה ד

44 = = 

 ,תיתרגש החרבה תסיט ךלהמב .ללח תוסיטב הרוחס חירבמ התא ,קוחרה דיתעב 0
 םש ₪0151.0א תייסקלגל ךתוא תחלושה ,יהשלכ תושיי ידי לע ףטחנ התא | .

 .רזכאה /1א10725-ה עזגב קבאית | ₪ - | .5349 אוה ב"הראב ריחמה

 קבאמב ךילא ופרטציש םיפסונ םיעזג אוצמל ךילע ,תחא תיללח תרזעב ,ךכו .[ |
 יי ה יל

> 
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 תא:חקו תונחל ךל טושפ ,תוצלפמו םיכובמ בהוא,חתא םאו ,םיבוטה

 תוגצפוא םע היגטרטפאו ןשקא ,טסווק ןיב ןיינעמ .בוליש 'אוהש יימלוע םש לע

 .םיפתתשמ הבורמ קחשמל תויניצר
 אל םדא לגרש תומוקס רוקחל + בהז רובצל ,עשרה תוחוכ םע ללותשהל לכ

 .ןתביבסל עיגיש רבד לכ טעמכ ולסחי ךלש תוצאלפמהש רחאל םהּכ ךורדת אל רבכו הפרד
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 וניש
 ,תוגספ ריווא לש םיכורא תועובש רחאל

 חילצמה היגטרטסאה קחשמ הדומ
 ,1-ה םוקמהמ דסזאז. .אא[הוז.זזסא
 קחשמ - 0ט\אפ 1[ שרוי הגספה תאו
 .4 11510 תיבמ רדהנה םידיקפתה

 ליכמה ,בשחוממה םידיקפתה קחשמ 1.1.0

 תא השוע היגטרטסא לש םילטובמ אל םיטנמלא

 היילע וקב ךישממו ,רעצמב.5-ה םוקמה לא וכרד

 ,ןכ זמכ .ימלועה גורידה תוידא לע םייאמה םישחמ

 אל גאס דוזמדז 41760 היצלומיסה קחשמ

 6 םעפה - דעצמה הלעמב קוסנלו םישרהל:קיספמ

 .9-ה םוקמה לא םיבלש

 ומוקמ לע םחליהל ךישממ 1 98 ,םתמועל

 הרבחה םש

 וגםבנב
 םוקמל בשו החלצהל הכוז םעפהו םילודגה 10-ב

 ןתינ ,הז רשקהב .םדוקה שרוחב חדוה ונממ 10-ה

 לע םג תוחסופ ןניא תודרשיהה תומחלמ יכ רמול

 תרדסמ ץחסקהש6צץ-ה קרפ ומכ הלוצא ינב

 ;רדרדתהל ךישממש .\[אש (סאו1\ןצסחא-ה

 .11-ה םוקמה לא םיבלש 2 םעפהו

 יצירעמש רבתסמ ,תודרשיה לע םירבדמ רבכ םאו

 20-מ ותחדה תא השק וחקל < אא[ סוכא

 קיספמ אל אוה זאמו תויה ,םיישדוחכ ינפל םילודגה

 ספיט םינורחאה םיישדוחבש אצוי ,ךכו .םפטל

 םוקמה לא תעכו 17-ה לא 21-ה םוקמהמ קחשמה

 .14-ה

 עגונה לכב יוטיבל םיאב תוביצי רסוח ינמיס ,דגנמ

 | קחשמה םש רפסמ
 תועובש =

 '6 אסדושופוסא
 4 זסדו -האאוזוו הדוסא | 6

 1 תו דע ₪ וקח
 20 06 סו ופופ וווסהס80זד
 0 | | ,ג\|סטז וצד =תמו א

 66 - -- ןובנהלדע אש אסוס
 20 | | דוופ סטהפס סז ווסאאפצ ופו גאס | 5 הד
 24 םגחא 052 ה |05 ג

 6 ₪8 פדו3שיד ג טדס סווא
= | 18 

 12 - וא ססווווהאפפה קחסקהשסצ סחוסוא
 16 -  דסוופ הגוסשה 2 ו

 09 ווגפד=ה 0 סהוסא 2 וסטה
 10 א אדסה גי

 7 080 הפס או פחד /וחפוא
 0 | | סטאספסא אטטקפמ הו

 58 4-5 ווסמסק
 0 = סוטוטלגזוסא2 = וס

 20 ווב וצ האו
 8 1.5 הטאאשה | עוחסומ

 2% : 6 ן-

 רשא ,םמס 1[.םתד היגטרטסאה תקיסאלקל

 13-ה םוקמהמ העונתב אצמנ םינורחאה םיישדוחב

 .14-ה םוקמה לא ספטמ תעכו 17-ה םוקמה לא

 תוארהל ךישממ רתוי הברה םיגיאדמ םינמיס

 םיישדוחה ךשמב רדרדתהש ]| 3 דדסא 2

 םוקמה לא תעכו 14-ה לא 12-ה םוקמהמ םינורחאה

 .דעצמה לש 18-ה

 ,זיוו תכרעמב ונלצא ,תוגיאדמה תומגמה תורמל

 ,רדהנה היגטרטסאה קחשמש עומשל דואמ וחמש

 םקמתהו םילודנה 20-ל וכרד השע דר

 15 תב הצירפל תיסחי ער אלו 19-ה םוקמב ול

 תימיטפואה חורהש ריכזנ המישנ התואבו .(םיבלש

 הז .\ סמ קזואאשא ,ןשקאה קחשמ לע החספ אל

 .םימי שדוח לש תולג רחאל םילודגה 20-ל בשש

 :םיהדומה

 .22-ה םוקמה לא 19-ה םוקמהמ 711 א
 םוקמה לא 20-ה םוקמהמ כג אא אאוסא =

 .26-ה

 :גורידל תבותכה
 סוס זססוווס!וסחפ
 ב06 533[ 6

 | דחה !ופוחפההחה5פ 3032 ₪6 םסווסוּההה
 | ןסןס יש 543! חו

 | 5 :עדימה תדרטסוטוא ישלוגל
 הזז: .שעסח!םסההה15.ססחו

 = ייחכונ גוריד םדוק גוריד
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 2-5 י'תנש '1גמ בל םותחר רתוי ךר יאדנ ו'שכו
 יהל ברסל השקש העצה ךל עיצמ ,םידיקפתו היויוולט ,בשחמ יקחשמל ליבומה ןוחריה

 ףוריצב 012. ןויליג תא שדוח ידמ לבק ,(תונויליג 12) ואל יתנש יונמ לע םויה דוע םותח
 .60-80או יבג לע אלמ בשחמ קחשמ

 .המשרהה חפסב העיפומה המישרה ךותמ ותריחב יפל דחא בשחמ קחשמ 69 :*ונמ לכ לבקי ףסונב
 .רוטס גאב תויונח תשרב תוחנהב ותוא הכוייש ,רוטס גאב ןודעומב רבח סיטרכ 9
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 תונתתגה תמישהר 1
 :תופיזעה וזס יפ לע תויוושפא 3 ןמסל טי

 (09-חסו) לטורג ב

 :1114 דוקימ קרב ינב 2409 .ד.ת ,םייונמ תקלחמ - 7 2 דובכל
 6 'סמ החולש ,0375794711 'לט

 וא1?-ל יתנש יונמ לע םותחל ינוצרב

 ת/ישדחמ ינא [] ה/שדח יונמ ינא [ ]

 == א ₪ א ₪ ₪ ₪ ₪ )₪)|₪ , ₪ 2-2 כ יונמ 'סמ

 ספ-תסוו| רח ווקמ|א = בב שבב 2ב---ב2ב-22:- 1078/00 ב 24 --ב4-=4-=ה - החפשמ םש
 ל .:הדיל ךיראת

 וספ-הסוו) האזאגא 1 ךוע ב | ו ו ויו רו בוחו 5

 / | : 34 רו ורווחה הל שקבמ | ןופלט הו ו

 | (00-הסוו) וז וא צסטמ 30055 | >> ו פה ב-6 ו 7%

 , 6פ5-םסוו) םוניהיגה רוזא [ ] .תונויליג 12 רובע ןמוזמב חיש 264 ךס לע ין? תכרעמ תדוקפל האתמה תפרוצמ [ ] |
 | (ש0- . ו | (לוגיעב ףקה) סרעייד / טרכארשי / הזיו :יארשא סיטרכב בויח תוארוה [ ] |

 | (60-הסווה) םהכ 0 [4 וה | 0 יפ ןופליט .-ה--- ₪ ₪57 ההפחְחוודדחד תנו = ים ₪ ₪ תיוש עא רא ופרש ₪ שי טייטרכה געב םש |

 | 0% דע ףקותב הוו = וי א- ד 0 ]== == ות יסמ |

 ו תיביר אלל םיווש םיישדוח םימ ולישת "ב בווחו 11 וא 070121 .,---------------= - טייטרכה לעב תמיתח |



 יקצסולופ ןרע :תאמ

 לש ףסונ רודמל םיאבה םיכורבו םולש

 הצור יתייה הליחת .םיטי'צו םיפיט

 ,םכלש םיבתכמה יפלש והשמ ריבסהל
 לדבהה המ - ויד ןבומ אל ןיידעש יל הארנ

 ???פיטו טי'צ ןיב
 אלל קחשמב םכל רוזעל רומא פיט ,ןכבו
 קחשמה יקוחב שומיש ידי לע) תואטר

 רשא : והשלכ דוק אוה טי'צ .דועב ,(דבלכ

 רובענש פל ,ןכ ומכ .תושדח

 ,םיארוקה ,םכל תודוהל הצור יתייה ,ומצע

 םנמא .םיחלוש םתאש םיבתכמה לכ לע

 תובושתה תא םסרפל םוקמ קיפסמ ונל ןיא

 תונעל םילדתשמ ונא ךא ,םכלוכ רובע

 רודמל ,תעכו .םיארוק רתויש המכל

 ..ומצע

 החו ה ווי ו

 1 הר 5

 ₪ דו

  םדוק עגפ ,ביואל ברקתמ התאש ןמזב
 ;םילייח םיליבומש בכר ילכבו תויאשמב
 רשאמ םתוא דימשהל לק רתוי הברה
 לאו בל םיש ,תאז םע .םיקנטה תא

 םיליחתמ םהשכ - םיקנטה ןמ םלעתת
 .םתוא ףוקתל ליחתהל ןמזה הז ,ברקתהל
 םילושכמ ןיאש בל םיש ,היירי לכ ינפל
 םילושכמ ויהי םא ךא ,הרטמה ןיבו ךניב
 .הריי אל ךלש ןחתותה ,םהשלכ
 - ההובג תוריהמב העבג לע רעתסת לא
 בנגתהל הסנו תוריהזבו טאל םדקתה
 .ביואה יבצומל

 סחי שיו םיבכרומ םיסוטמה ינש
 גרובה ןורמתל םרוגש לקשמ-חוכ
 התאש ןמזב רתויב ליעי תויהל יכנאה

 תוברק ,ןכ ומכ .ביואהמ חורבל הסנמ
 טעמכ םה ןמזה לכ הנופ התא ןהבש
 .ךתבוטל דימת
 סט אוהשכ רתוי בוט גהנתמ א-32-ה
 תונפל יאדכ ןכלו ,עקרקה לעמ ךומנ

 7 ןנכ

 ירפסמ ןורתי שי ביואלש ןמזב תועבגל
 .ךילע
 לעו םיליטה רוגיש תותלד לע רומש
 - ןורחאה עגרל דע םירוגס ךלש ראדרה

 ךילעו ,ךלש דיחיה ןורתיה איה תונקמח

 .הילע רומשל

 םיגאב ל בחשש םיאבה םיפיטה
 .והשלכ יבוציע לשכ טושפ וא קחשמב
 ךא ,ךתבוטל םהב שמתשה ,הרקמ לכב
 תואסרגב ומלעיי םה םא אלפתת לא
 .תוידיתע
 רוביגה תא חלש ,ליחתמ קחשמהש ןמזב
 תותקבהו תורעמה ךותל ודבל ךלש
 .ביבסמש
 חוטב יד ,דבל םחליהל הסנת םא
 המיחלב שמתשת םא ךא ,תומתש
 לש םיניינבב חצנת דימת ,תיטמוטוא
 לש םיניינבב ףא םיתעלו 2 וא 1 המר
 רוביגה תא תולעהל לכות ךכ .3 המר
 אלל תאזו ,תוגרד יתשב תוחפל ךלש
 .םיפסונ םימחול זובזב
 שמתשה ,ריוואב קחשמ התאש ןמזב
 םירוציה םה - ואזאסא1ןסמא5-ב
 םניאו תוגרד םילועש קחשמב םידיחיה

 .והשלכ הוולמ זבזבתש םישרוד
 םחלנו בשחמה דגנ קחשמ התאש ןמזב
 ךלש םימחולה תא שמחל רוכז ,תינדי

 ילייח ,לכה ירחא .ךורא חווטל קשנ םע
 ירוחאמ תובורק םיתעל םיעקתנ בשחמה

 םתוא גורהל לכות ךכו ,םילושכמ
 .תוליעיב ךא תויטאב
 םיליעי תג 51.1א0585 ,ןכ ומכ

 םתוא םקמל לוכי התאש ןוויכמ דחוימב

 ךכו ,םיריבע יתלב םילושכמ ירוחאמ

 ;תאז םע .קוחרמ ביואב עוגפל לכות
 םגש בשחמה ילייחב םדוק םחליהל רוכז
 .קחרממ העיגפ תלוכי שי םהל

 תרזעב) תומוד תודיחי וידחי ץבק
 התא ,המגודל .דחי םתוא זזהו (41:+10

 ידכ םימחולו םידמג בברעל הצור אל
 התאשכ םימחולה תא הלילח ץצופל אל

 .םידמגה םע ףקות
 ולא דומלל אוה ןוחצינל יזכרמה חתפמה
 תודיחי דגנכ רתויב תוליעיה ןה תודיחי

 שמתשה 7 .תורחא ביוא

 ,תד1-ב םחליהל ידכ 7₪0ו%-ב
 עוגפל ידכ םיתשקב שמתשהו
 .חוטב קחרממ וא101115-ב
 םקמו ךתבוטל חטשה ינפב שמתשה
 םהילא קרש תומוקמב 5
 םה תעכ - (םיקוצמ ומכ) עיגהל ןתינ
 .דחפ אלל ךלש םיביואב תוריל םילוכי
 תולקב עוגפל לוכי תשק ,ןכ ומכ
 עצמאב דמוע אוה םא םידמג רפסמב

 .םגא
 קחשל הצור התא וב בלשב רוחבל ידכ
 ץחול התאש ןמזב חוורה שקמ לַע ץחל
 תיטמוטוא חצנל ידכ ."שדח קחשמ" לע
 :בל םיש) 0וז|-+ לע ץחל והשלכ בלשב
 םיקחשמב םידבוע םניא ולא םיטי'צ
 .(םיפתתשמ יבורמ

% 

 ךרובע תדבוע ת תמיוסמ היגטרטסא םא <
 ףלא דוע ךרובע דובעת איה ,תחא םעפ
 .םימעפ

 בצמב ךלש תוקירזה לע ןמאתה *
 יתמ תעדל ידכ המ ןמז חקול .ןומיאה
 .רודכה תא ררחשל

 ךרדב - ןישנוע תוקירזמ ענמיהל הסנ *
 ,ליגר לסמ תושק ןה ,ללכ

 המכ תוארל ןתינ הב המלצמ תיווז רחב א
 .שרגמ חטש רתויש

 0 ו וא[ - ו
 כ |

 .םיצפקמ םינומיר :רוכז 9
 .הלק דואמ איה הלקה המרה =
 ידכ םימדוק םירוזאל רוזחל ךירצ התא =*

 .תומישמה בור תא םייסל
 רפושמה דיצה הבורב שמתשהו ףפוכתה <

 .םיינכמה םיבלכה תא דימשהל ידכ
 הבורב שמתשמ התאש ןמזב ףפוכתה *

 .יטמוטואה
 בינגמ קשנ םה םינומירש תורמל א

 - םהב שמתשהל השק ןיידע ,רתויב

 םהב שמתשה ,ןכל .הלחתהב דחוימב
 תנמאתה ןכ םא אלא םישק םיבצמב קר
 .טעמ םתיא

 .תומלוס שפח *
 םייעבטה םיטקניטסניאהמ םלעתה =

 ללכ ךרדב .עקרקב תורובל ץופקו ךלש
 ףוס תא וא בינגמו שדח קשנ םש אצמת
 .המישמה

 בצמ םע תויעב ךל שי םא *
 ךתושרב שיש בל םיש ,0 501 -ה
 סיטרכ לש םיינכדעה םירביירדה תא

 ה ה

 שי תירבה ו = םיסוטמה בורל
 תומר אלל יובכ וא קולד וא אוהש עונמ
 סט התא םא .ץצמאב תוריהמ לש תונוש
 תרעצמב שמתשה ,םינמרגה רובע
 תופוכת םיתעל תוריהמ הנשו ,ןורתיכ
 שומיש רשפאמ קחשמהש בל םישו
 ,םיפתתשמ יבורמ םיקחשמב תרעצמב
 םיקחשמב הז ןורתי לע ךומסת לא ןכלו
 .(ולאכ
 ץלמומ ,הדצה הנפ והשלכ ביוא םא
 םקמתהל תוסנלו ינשה ןוויכל תונפל
 .ולש בנזה ירוחאמ
 בושחת לא ,"םיטהול" ריווא תוברקב
 קר הנפתו דבלב תידממ וד הרוצב
 םיטונ םינוריטש תועט דוע) םידרצל

% 

 א 8% %<%

 ספטל ,הבוג תונשל רוכז אלא ,(תושעל
 .הנופ התאש ןמזב לולצלו

 וז 0 חו ו:

 | יג 0ז או

 םישקמה לש םיאבה .םיבולישה ' לע ץחל
 ;קחשמב אוהש ןמז לכב
 ,ףוקת ,הנימי ,הלעמל :האלמ תואירב
 .הלאמש ,הנימי ,הטמל ,הלעמל ,הלועפ
 ,ףוקת ,הנימי ,הנימי :אלמ םסק חוכ
 .הלאמש ,הנימי ,הטמל ,הלעמל ,הלועפ
 ףוקת ,הנימי ,הלאמש :רוחשה ןמויה
 .הלאמש ,הנימי ,הטמל ,הלעמל ,הלועפ

 ,ק-ה שקמ תרזעב קחשמה תא רוצע
 דבלמ ,תונטק תויתואב) דוקה תא סנכה
 .םחוטז ץחלו (םינורחאה םידוקה ינש

 שי ולעפי םידוקהש ידכ ,ןכ ומכ
 ידי לע לקה קחשמה בצמל סנכיהל
 .תונטק תויתואב !סחץזואס :תדלקה
 :םידוקה ראשל ,תעכו
 .(שגה :הנטק תומד

 .חסחהה| :תילמרונ תומד

 .טגא< :תולודג םיידי

 .טופ(ססז :תולודג םיילגר
 .טופ 630 :לודג שאר
 .הוטסחט6וושז :העתפה

 .(וח+₪ :אלמתמ םייחה דמ
 .פ :1-ל םידרוי ביואה ייח

 : 310 וו ו

 תויומד ל םכל רשפאי אבה טי'צה
 :הזה אלפנה קחשמב תושדח
 לש אסטדמפגמ-ב ושמתשה 1

 ץבוק רוציל ידכ \/וח0סאפ 5
 ."לטא[או אם, אן" םשב שדח
 :האבה הרושה תא ומשר הז ץבוקב



 דחא חוור םימש םתאש בל ומיש
 .םילימ ןיב קוידב

 קחשמה תציחמב ץבוקה תא ורמש 3
 טז אש

 לכ השוע המ הרצקב םכל ריבסנ תעכ
 :םדוקמ ץבוקב ונסנכהש םילימהמ תחא
 רכיאה רטסל תא ףילחמ :6סשסשתפ]
 םכל ןתית רשא ,תכחוגמ תומד םע
 רחאל ןתונ רטסלש ומכ קוידב המישמ
 .ךובמהו הייסנכה יבלש
 תומד קחשמל ףיסומ :דהטססשתפז
 .ואית תא הדביאש הדומח הדלי לש
 תומד גוס קחשמל ףיסומ :ג אד פד
 ,חוכל 120 לש גוריד םע תומד .שדח
 100 תומדל שי ,ןכ ומכ .תוזירזלו םסקל
 יתש ףינהל הלוכי וז תומד .םייחה חוכב
 םירוצי רפסמב עוגפל ,וידחי תוברח
 תא ליעפהלו (א10אא -ה תומדל המודב)
 ןיא וז תומדל :בל םיש .יוהיזה םסק
 תשמתשמ איה אלא ,השדח הקיפרג
 .בנגה לש הקיפרגב
 לש וז תומד :םה חם 1 דפ
 תומד לש הקיפרגב תשמתשמ ,ירברב
 ,חוכ 270 :םה הלש םינותנה ךא םחולה
 ירברבה .םייח 150-ו תוזירז 40 ,םסק 0
 דיב תינדי-וד ברחב שמתשהל לוכי
 תופקתה םוזיל לוכי אוה ןכ ומכו ,תחא
 רבעמ .ןגמ קיזחמ וניא אוהשכ קזב
 םסק תלוכי ול ןיאש תורמל ,ךכל
 םסקה תלוכי תא תולעהל ןתינ ,תיעבט
 ליעפהלו םימוסק םיצפח ךרד ולש
 .ולש םינותנה תא הלעמש םעז תוצרפתה

- == . 5 
 ₪ | ְ ,] . כ

 1 : ו . ל " .
 1 , דו . ' ג \ 1

 ן ו = 1 א ו " ו ו ו

 ₪ . 2 1 . ] . ו . 1 ּ ו

 ץחל ,םיאבה םידוקה תא ליעפהל ידכ
 דחא תא דלקה זאו ,5:₪ + חוטז
 :בל םיש .םויסב טחוטז ץחלו םידוקה
 יבורמ תוברקב םילעופ אל ולא םידוק
 "/"ה ןמיסל ןימימ םידוקה .םיפתתשמ
 דועב ,היצרדפנוקה תוחוכ רובע םה
 רובעב םה ןמיסל לאמשמש םידוקה
 .םירחואמה תוחוכה
 תוחוכה/היצרדפנוקה תוחוכ רובע
 :םידחואמה

 לכ תא איבמ - אמצא
 .רובגתה תוחוכ
 - אוסס] 11 .א/םת הא פסגתפס
 .ןויסינ ךל ףיסומ
 תא םילעמ - 600% /1א80א
 .יחכונה חתמה
 תוחוכה לכ - א =

 וכינור ירדדורלו
 . ו , / ו = ." ו

 | רנ

 די : ןד - -

+ 8 5 1 

 < ו .5--- | וו: ו . 1 ו 4 ו 4 - . ' ו 4 . /
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 .> וב וכונה ל =

 .רתוי רהמ םימדקתמ

 ףיסומ - הס הא ]סאד ד

 .םלוכל הנגה

 תא ספאמ - טיסת פד החד

 .ןועשה
 תא םדקמ - 8 \ן6א סא דד
 .םויסל ןועשה
 תא ליעפמ - ותא דהא
 .בשחמ-דגנ-בשחמה בצמ

 תא הארמ - ו תא צד א 5

 .תודיחיה לכ

 ופהעז ה
 קזחה ,ךלש טובורה ךותב התאש ןמזב
 .דוקה תא דלקהו 6וז1+5111+4]| תא
 .טטסיכזזאקא]אשא :חצונמ יתלב בצמ

 :ןוויכ ץח + ילוז| תרזעב טווינ תורשפא

 .טיקז א 5 סן(נ

 :תלבגומ יתלב תשומחת

 .ה מפ א ג אסת 50 0ך אסא

 ו -נ

 :דוקינ אלל ברקה תא חצנמ
 אא[ דזא2

 תא 7 05 == = |

 -| *ג ף
 רווי - ₪9 -
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 שקמ לע ץחל ,םיטי'צה תא ליעפהל ידכ
 .(6ז וירחאלו והשלכ דוק דלקהו ""ה
 ףועל ידכ) הפועת בצמ רשפאמ :ז.צ
 ..הציפקה שקמב שמתשה
 .םירוציה לכ תא גרוה :ססמ 70 8%
 .הלודג המוסק הפקתה :1א!קז.88 0
 .לא בצמ רשפאמ :[א!קוז 55 1

 ןקחשל העיצפ תשחרתמ - זאזטחצ
 .שרגמה לע והשלכ
 םואתפ עיפומ ינובמז - אן
 .קחשמה ךלהמב
 .םילעפומ םירוקרזה - 5
 .םיקוקיז עפומ ליחתמ - \דסאץ
 דבלמ םינקחשה לכ - אגא 5

 .םיקנע םישענ םירעושה
 דבלמ םינקחשה לכ - 5%
 .םידלי םישענ םירעושה

 , ןוירשו תשומחת - (:םםפ )01
 .םילבגומ יתלב
 .קלדה תכירצמ תיחפמ - אז
 .ךילע הרוי אל דחא ףא - 0
 ;םיבלשל םידוק
 ו א(גו.םא א 1

 יו דד הא( :2

 א[ גד דוא 3
 שאזטסא 4

 קן ,דיסאושא] 5

 ה ןיא] ג( 100% :6

 | 10 א[א6 :ידוס בלש

 סםםושסהו ם: \פפ5
 51(-ה שקמ תא קזחה ,החיתפה ךסמב
 - םיאבה םיפוריצהמ דחא לע ץחלו
 ,הלאמש ,הנימי ,הטמל :בלש לכל השיג
 .הלעמל ,הלאמש ,הנימי ,הקאמש ,הנימי

 קר.כני2צנרצנ ירדדורקנ

 ,הנימי ,הלאמש ,הלעמל :ואדיווה יעטק
 .הטמל ,הנימי ,הלאמש ,הנימי ,הלאמש

 קה
 ילכ לכ תא הרוי :1 אזו זא
 .תשומחתהו קשנה
 .םיליטו םיליט רגשמ ףיסומ :ד גאז[

 ילכ לכ תא ףיסומ :םאק1.סס ₪
 .תשומחתהו םיציפנה קשנה

 בוחסל ךל רשפאמ :6 ו אס
 .רתוי

 יקובקבו םינומיר ףיסומ :1.סטודגא
 .בוטולומ
 .םישקומ ףיסומ := 03
 ילכימו רויבהל ףיסומ :ז1ת וואו םא
 .קלד
 .תשומחתו דיצ-הבור ףיסומ :500

 ,דיצ-הבור ףיסומ :5101.1[.תספד
 .סוסיר חתותו תשומחת

 .תואירבה תא אלממ :
 .ןוירשה תא אלממ :דצא[א
 קשנה ילכ לכ תא ףיסומ :סואואומס הד
 .תשומחתהו
 .םייחל ךתוא ריזחמ :5ד1.1/סססס
 ףיסומ :פ גו זס אחוז גסה
 קלדו םלאפנ ילכימ ,םינומיר ,םיליט
 .רויבהלל
 תשומחת ףיסומ :םתת\ או
 .דיצה הבורל
 .ךסמה תא ץווכמ :אוצד מה אוסטפת
 חתות תא ףיסומ :דות 570
 .סוסירה
 רגשמ תא ףיסומ :51 אאא[
 .םלאפנה
 ץיפקמ :דיצמא אטפז אספו א?
 .אבה בלשל
 .תוניסח :: 5

 / % 4 | \ 0 י 1

 \ : \ י
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 אלו דחא ןקחש לש בצמב התאש ןמזב
 ידכ 6ו1+8]:+א ץחל תדחוימ המישמב
 זאו ,תואמרה תייצפוא תא ליעפהל
 !בל םיש) :םיאבה םידוקהמ דחא סנכה
 .ו!תונטק תויתואב לכה
 .תוניסח - ווחז 5

 .האלמ תשומחת - !סטא גוח6 ₪
 5999,999 - ווקס

 .םיקזנה ןוקית - וזו 0%
 טויש תרקב רשפאמ - טתנופש

 .תיטמוטוא
 קשנה ילכ לכ תא ףיסומ - טסט[
 .םירופישהו
 .ץראה רודכ תדיבכ - גה
 .חריה תדיבכ - תוססח

 .םידאמ תדיבכ - המ

 לכל ונלש סקפה רפסמו ונתבותכ תא םימסרפמ ונא תפסונ םעפ
 ושייבתת לא זא .וצרתש המ לכו ,םיטי'צ ,םיפיט ,םכיתושקב ,םכיתונעט
 .ד.ת ,זיוו :תבותכ .םכתעד לע הלועש המ לכ חולשל םינמזומ םתא -
 רפסמל סקפ חולשל םילוכי םתא ןכ ומכ .51114 :דוקימ ,קרב-ינב 9
 ףסונב ,"הכימתה רדחמ תודוס רובע" ןייצל וחכשת לא קר ,4
 .תבותכלו םשל
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 ןמדירפ ילט :תאמ

 ןורחאה קחשמה אוה [תשטמה(וטח

 היגטרטסאה יקחשמ תרדסב אציש
 ו ד ומ יו -וו-1
 ₪ רב ב ב -ל- נג
 (026'563) ר'גיאקסה עזג םע המחלמל
 ימחול תדיחי לע דקפל איה הרטמהו
1-2 

 1 יי
 = ל יב ינו יה למ יה מ
 וילע ץוחלל שי ,לייח לש טבמ לשמל ןווכל
 1 | יו מיי וויל
 תהיתפל םייפרג םילמס שי ,ןכ ומכ
 קיתב שומישל ,םירבד תקירזל ,תותלד
 .יתנגה בצמל רובעל ידכ וא הנושאר הרזע

 ףוקתל לייחל רשפאמ יתנגהה בצמה
 וא וילא ברקתמש רזייח לכ תיטמוטוא
 וליפא) בשחמה לש ורותב ותוא ףקותש
 העבש וא השיש לע םידקופ םתא רשאכ
 1 יי ב לוו
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 םייסלו הרוק המ ןיבהל רשפאו תכבתסמ
 .הקדמ תוחפ ךות רותה תא

 דחא תא תוומל תרצק ?תועט תישע
 ןיא ?םיחתותה םע ךלש םידמחנה םילייחה
 בצמה !פוהו 1!תס לע | וי

 רותה ךל זבזבתיש ילבמ ,ותומדקל רזוח
 טושפ ,אלפנ .שדח קחשמ תולעהל ילבמו
 !אלפנ

 ועיגתש וכח לבא ,טושפ טושפ

 ...תודיחל
 הטושפ קחשמב הטילשהש המכ דע

 קחשמ אל אוה [חסטפּגווסמ ,תיתודידיו

 ךכל תוננכותמ תומישמה בור .לקו טושפ
 טושפ תויהל רשפא יא .בושחל ךל ומרגיש
 םיכירצ ,ןכ ומפ .םלוכ תא סומרלו םינוירב
 .היגטרטסאו ןונכת ,הבשחמב עיקשהל

 ר'טרוגה ,רזייח לש דחא גוס ,המגודל
 דצב תועיגפל עיגפ יתלב אוה ,((20ז61ו6)
 אוה תושעל םכילעש המ ,ןכל .ולש ימחקה
 רותב םיינש וא דחא לייחב שמתשהל
 ,םכלש הילוחה תא רידחהל זאו ,ןויתיפ
 רשפאתש הדוקנ לא ,חטשב םינורמת ךות
 וי מ = = ל ל דמ

 םיבלשה 30+ לכש רמול ןתינ ,ללבב
 תוירוקמ תומישמ םבוחב םינמוט
 תוטושפו תורורב דימת אלש ,תורגתאמו
 רותפכ לע ץוחלל רשפא ,םכלזמל .ןורתפל
 םיזמר המכ םכל:ןתייש ,בלש לכ תליחתב
 5 יי

 ו - |
 לכ לע קבאיהל ץלמומו יוצר

 המכ ריבעהלו תוסנלו ,לייחו לייח

 יכ ,אבה בלשל םילייח רתויש
 = ]כ יש לי =

 אב רברה .המישמל המישממ

| 
 וי ו יויו ריי מ ייל ו ו

 תודוקנ"ב ךתוא הכזיי החלצהב
 רבעמ .(=ףטוקתושהז טוחזפ) "דויצ

 יו
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 הזיאל קינעהל לכות ותוא ,ש"לצ לבקת
 תודוקנ ול ןתיי הז ש"לצ .הצרתש לייח

 תופתתשה רשפאי אוה ךלו ,ןורשיכ
 .ולש חותיפב

 ו מ
 ,קחשמב הלקה הטילשל תודות

 תויומד חותיפ ,תורגתאמה תומישמה
 30-ה .תקיפרגו םידיקפת יקחשמ ןונגסב
 ןנכותמ ןהטטפהווסמ ,ולש המישרמה
 הנהנש ימש ךכ ,יוארכ בצועמו
 חטבל !הקשס .41]וגח66-מו -6:()א1-מ

 .קחשמה תא בהאי

 עו | עי ו -א-ש=

 ל לי יש

 טושפה ולו ,תוחפל דחא חדקא אשיי |
 רהמ רתויש המכ ותוא גישישו ,רתויב

 | בר/ןמז םיניתממ אל! םירזייחהש ינפמ
 .הנושארה הפקתהל דע |

 | תשומחת קית היהי לייח לכלש גאד
 תומכ תא ליפכמש המ ,(/גזחתוס 301

 ב
 תוינסחמה רשע יכ ,הבושח דואמ איה
 דמעמ וקיזחי' אל ךלש ליגרה הבורב

 ל
 1 יו ו יי

 .(הבינגמ
 | המפו ןוירש היהי לייח לכלש גאד

 .רהמ רתויש
 ךל ופיסוי םנמא ם6זעס 5 |

 |הברה תונתונ ןה ךא ,ןורשיכ תודוקנ

 .רתוי גישהל רהמת לא .הלועפ תודוקנ

 הלחתהה לע הנושאר הרזע תוכרע יידמ

 תליחתב ךלש םילייחב העיגפה -|

 | לבחו ,הרומח ךכ לכ היהת אל קחשמה

 .תוינוניב תועיגפ לע ןתוא זבזבל
 - קשנה תוממחתה דדמל בל םיש

  ןפואב ךתוא ריהזי דימת אל קחשמה |

 םח היהי לייח לש הבור רשאכ יטמוטוא

 עקתיהל לולע אוה הרקי הז םאו ,יידמ
 .עיגפ היהי ךלש לייחהו

 ןמדירפ ילט :תאמ

 5001866 לש חותיפה תווצ
 לש וייח רפיסש טילחה |הו6זהסזוטט

 ,ןאח-סיגני'ג ,לוגדה ילוגומה איבצמה
 קחשמ קיפהל ידכ ןיינעמ קיפסמ
 ו

 ?הארנ הזש ךיא
 קפוה 6₪וט]ות יכ ריכזנ ,תישאר

 המישרמ תיתשת לע ססובו ואדיו תקתפרהכ

 .הריבס המרב םינקחשו םיילוק םיטקפא לש

 לש שטולמה הארמה תא ול שי ,ךכל רבעמ
 תא ףתשל רמייתמ אוהו אלמ ךרואב טרס
 .המישרמה תילאוזיוזה היווח םישמתשמה

 יעטק םע םירחא םיקחשמל דוגינב ,ללכב
 לכ ךרואל םיכחמ-םיפוצ-םיצחול םהב ואדיו
 לש תלבגומ תופתתשה ךות קחשמה
 םירצק םיעטקמ בכרומ 16ווש]וח ,שמתשמה

 360 לש םלוע םירצויו וידחי םירבוחמו

 עונל שמתשמל רשפאמש המ ,תולעמ

 שפוחש תורמל) תדלקמה םע תוישפוחב
 טקפאה ,()טּבא6"בש הז ומכ אל אוה העונתה

 שמתשמל רשפאמו ,קיפסמ םישרמ ומצע
 .(תמלוצמה הביבסה ךותב שממ טוונל

 הילאב ץוקה
 ךכב ץוענ ך6תוט]ות לש ןורסיחה רקיע
 עקרה תנומת לכ ,העונתב םיאצמנ רשאכש
 לשמל םא .ךסמה לע "תמגמגמ" הרישעה

 -דחדא> <> 2 .

 ו -

- - 
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 הכמ ןאת ס'גני'

 ריר יב בי 2
 הנפתו תוימואתפב הנתשי ךלש ןוויכהש
 תוינוכמ"ב ומכ קוידב) ירמגל רחא םוקמל
 לודג ןיינעב רבודמ אל ,הרואכל .("תושגנתמ

 הקתפרה קחשמב רבודמ רשאכ ךא ,יידמ
 קלה קוידב אל םה םיריהמ םיסקלפר)
 המירזב םגופ רבדה ,(תובייחמה תושירדהמ
 ,לבחו קחשמה לש תיעבטה

 הלילעה - ףוס ףוס
 יבג לע סרפנו ,ןואיזומב ליחתמ לכה

 ,קיתעו טשוקמ זע שאר תללוכש המולעת
 תורצוא לש הגוצתהמ קלח השעמל הווהמה
 םיריבסמ ,ןושארה בלשב .תילוגנומה תוברתה
 ,ןאחיסיגני'גל ךייש היה שארה ותואש ונל
 שגליפה לש החור תא יבשב קיזחמ אוה תעכו
 ל שה גי

 ךופהת איהו ,התוא ררחשל שמתשמה לע

 והשימש ולגת הכרד * קחשמב החנמה חורל
 םסקה תוחוכב שמתשהל םמוז ןואיזומב

 1 כ = =
 ,שיאה אוה ימ תולגל היהי םכדיקפתו םלועה
 םידובאה תונורכיזה תא רזחשלו ותוא רוצעל

 .םכלש

 ,קחשמב תוברעתהה תדימ תניהבמ
 שחרתמש רבד לכו רבדל לוכי וניא שמתשמה

 הארנכ ךכ) ותנבהל רבעמו לעמ אוה וביבס

 תינש

 תא שוגפיש ימ לכ ,ןכל .(םיתנכתמה ובשח
 םיסומכה ויתודוס תא וינפב ךפוש ןקחשה

 ל

 ,האנש ,האנק הכותב תפסוע הלילעה
 ,ןבומכו .היציבמאו תונדמח ,הבינג ,המקנ
 והשמ שי ,יתימא חתמ טרסב ומכ ,תומד לכל

 וחילצה הלילעה ירבחמ יכ שגדוי ,ריתסהל
 אלש תווצקה לכ תא "חיטשל תחתמ אטאטל"
 ךכ ,םיינויגה ךכ לכ אלו םירדתסמ ךכ לכ

 תשוחת םע ראשנ ןקחשה קחשמה ףוסבש

 תא ועינהש םיעינמה לכ תנבה לש קופיס

 .תויומדה

 חומל ןוזמ
 םישק םיארנ םילזאפהמ קלחש תורמל

 ו ירו ל יזכו מת רו ת>
 םיזמר קיפסמ םיקפסמ םג םהו ןורתפל
 הז ,תושעל ךירצש המ לכש ךכ .(םינגוה)
 .םינטקה םיטרפל בל םישל

 תיל =
 ך6ווטןוח-ב רתוי םיטלובה םירבדה דחא

 יעטקב יוטיב ידיל האבש ,ולש תוניצרה אוה
 היה רומוה תצק ,תאז םע .םימישרמה ואדיווה
 רופיס לש חורה בצמ תא םירהל רזוע טלחהב

 הננער תיווז ול תתל לוכי היהו ,הזה ןירותסמה
 לש ןיינעב םתא םא - תורחא םילימב .רתוי

 .םבליבשב רופת קחשמה ,יניצר ןירותסמ
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 תופמרו םילושכמ ,םינטנטק בכר ילכ
 םויסה וק דע קתקתמש ןועשו ףוס ילב
 הנהמ תוינוכמ ץורימל ןמזה עיגה -
 יקוניזב תונמוימ שרוד אלש הזכ ,רתויב
 םיבוביס חיטבמ ,םיכוליה יפוליחו היילע
 לכ תא ריאשמ ,רוציקבו םיקלח
 םירוטלומיסלו הגיהנה ירועישל םזילאירה
 .םירחא

 וטנ תוינוכמ קחשמ אוה 10אודזסא
 לש תחלצומה הרדסל דואמ המודה
 תתתשומ הקפהה .או1680 א[ וזאפ5
 ,םיסנלובמא ,תוינוכמ לש הכורא הרוש לע
 תחא לכ - הריחבל תויאשמו םיסובוטוא
 תואטבתמה היתולוכיו היתונוכת םע
 בוביס רשוכ ,תוריהמ - תוירוגטק שולשב
 ,ולזמ הברה םע דחי) ועבקיש ,הדליש קזוחו
 .םויסה וקב יפוסה ךמוקימ תא

 םהב ,תורחא תוינוכמ ימדמל דוגינב
 ןוקית שרוד בכרה ילכש וא קספנ קחשמה
 ,םיבירי בכר ילכ םע תולקתיה רחאל ידימ
 יתלב קלח ןה תויושגנתהה 10%1710%-ב
 דמוע לשמל םאש ךכ ,האנההמ דרפנ
 תוסנל ססהת לא עירפמ רדומתמ ךכרדב
 ילכ ךלומ םיבצינ םאו ,םיילושל ורדרדלו
 הבשחמה ,תינדרוט העבגב םיקבאנש בכר
 איה שארב ךל רובעל הכירצש הנושארה
 .םתוא ףוקעל וא הטמל םתוא ףוחדל ךיא

 טאהל ךילעש העידיו הגיהנ תונמוימ
 לע ךל וליעוי ךכ לכ אל בוביס ינפל
 תמייק ןאכ .10א1דזסא לש לולסמה
 יכ תסרוגש ,םיעונמ ןמשמ הבוקע המחלמ
 ףחוד אקוודש הז אוה יתימאה חצנמה
 קודבל ישפוח שגרה - בוט יכה המרמו
 ,תודחוימ רוציק יכרד ךמצעל ןמסלו

 6 %- [8כ

 ליפהלו םיכופה םינוויכל שולגלו עוסנל

 .ךירחתמ תא רתויב תינטשה הרוצב
 תוינפהו םירשיה םילולסמה תא

 םינבא ,םילולת םירה ופילחה תוקלחה
 םישמשמה םישקונ םיעלסו תוקלקלח
 םילבחלו םיעוער םירשגל תודוסיכ

 תא סלפלו בבותסהל ,ץופקל ךילע .םייופר
 ,יקס תוצפקמ ,םירועפ םינוינק ןיב ךכרד
 ךות ,םירעוב םיגימצו םיקנע םימ-ילפמ

 אל - דחא לזרב ללכ לע הרימש ידכ
 אלא) !הרוצ םושב םלבה תשוודב שמתשהל
 םוסחלו םוקמב בבותסהל ךתעדב םא

 .(ךתוא ףוקעלמ םירחא םיבירי
 [60%17110א-ב םינקחשה יכ ריכזנ דוע

 עבטב םינוש םילולסמ 7-ב ופתתשי
 בכר ילכ 11 ,םידחוימ םילקא םע חותפה

 תוללוכה ,תונווגמ תורחת תויצפואו םינוש

 וא רבח םע שארב-שאר קחשמל ףסונב

 תריבשו ץחל תחת ץורימ ,בשחמה דגנכ

 םדומ וא תשר רוביח ,ןועשה םע םיאיש

 ןייפמק ,ןבומכו םיפתתשמ הבורמ קחשמל

 םילושכמה לכ םע האלמ תורחתו םלש

 דסזהו זו
 יז 1 צנ 7

 האס זוח[פ
 ינסו ומ

 םיחתפנש םירשג - םייביטקארטניאה

 ,םילמשחמ םיקרב ,םינבא רודרד ,םירגסנו
 .דועו דועו םיגלש תולופמ

 יכ ןייצל שי תיתשתה תניחבמ

 תובר הדקש ,תחתפמה הרבחה ,י/זאסוא

 יתמצוע ידממ תלת ןונגנמ חותיפ לע

 ,תיסחי יטא בשחמ םע םיגהנל חיטבמה

 504 תייצולוזרבו לע-טבמב תורחתהל

 .ךסמב םיטרפ דבאל ילבמ דחוימב ההובג
 תועוצר רשע רמאנה לכל ופיסוה

 תוכיאב תוניוצמו תוציפקמ הקיסומ
 םימישרמ םיילוק םיטקפאו רוטילקת
 תובהלתהו הליפנ ,תושגנתה לכ םיוולמה

 אוהש ףחוס ןשקא קחשמ םתלביקו להקה
 .הבוח רדגב טעמב

 יקצסולופ ןרע :תאמ

 ונילא עיגמ ,הכורא הייפיצ רחאל
 יסאלקה היגטרטסאה קחשמל ךשמהה

 קחישש ימו ,ץ\א2א (א א

 ולו תוכחל ךירצ אל ןושארה קחשמב
 תא תונקל ץר אוהש ינפל תחא הקד
 .הזה חלצומה ךשמהה

 םיחינזמש היגטרטסא יקחשמל דוגינב
 ,תויקחשמ תבוטל הקיפרגה תא
 לע קזח שגד םש ע\אא2םא 0 את[ 2
 םע ןיוצמ קחשמ םילבקמ ונא ןכלו ,םהינש
 ,תודח ,תופי תופמה .תממהמ הקיפרג
 הפמ לכו חטש לכש ךכ ,אילפהל תוטרופמו
 ןיב ועקשוה הפמו הפמ לכב) דיב םיריוצמ
 טלחהב ןתינו ,הדובע תועש 100-ל 0
 תויהל המגמ ךותמ (תואצותה תא תוארל
 םיסכרהמ לחה - רשפאה לככ םייטנתוא
 לש גלשומה ףונל דעו דירדמב אצמנש
 .היסור אמא

 המישרב םהליהל לכות ,השעמל
 ךרוע םע דחיש ךכ ,תוריז לש הכורא
 וללה תומיהדמה תופמה תומישמה
 ןונכתל תויורשפא לש ןווגמ תועיצמ
 תויטוזקא תומישמ
 ןייצל םוקמה הז .תוידוחייו
 םיהדהל תטרופמ הפמ לכש
 | חטשה בצמל םאתהב
 ₪ לכ ,קיקנ לכ - תואיצמב
 | םיאצמנ לחנ לכו העבג
 םה וב קוידב םוקמ ותואב
 יתימאה םלועב םיאצמנ
 .םיהדמ טושפ קוידהו

 ,ירוקמה קחשמל המודב
 בל ןה תוכרעמה ןאכ םג
 קחשל ןתינ - קחשמה
 וא הינמרג םעטמ דקפמכ
 תולעב םעטמ דקפמכ
 םע ליחתמ התאו ,תירבה
 לש תיסחי ןטק ןיערנ
 תונקל לוכי התא .תודיחי
 ףאו ,םייקה תא רפשל ,דויצ
 - םישדח קשנ ילכ שוכרל

 חילצתש לככו ךלש רבוגה חוכל ףרטצת
 ריכזנו רתוי םיבר תוחוכ רובצת רתוי
 תודחוימ תודיחי שי ,ךכל ףסונבש
 ןתואו ,תדדוב המישמל ךילא תופרטצמש
 .שוכרל ךרטצת אל

 דצב תונוחצינ רובצל חילצת םא
 רחאלו ,הילגנאל שולפל לכות ,ינמרגה
 רחבת םא .תירבה תוצראל ףא ןכמ
 המצעמה ימוחתל השילפ לש תורשפאב
 האישל עיגת הכרעמה ,ינקירמאה
 ,םייניערג םירוכ לע טלתשהל הסנתשכ
 .םויה דע היזטנפ רדגב התייהש היצפוא

 ךמות ,תגא2םת ספאםאא1 2
 רתוי וליפא דוקיפ לש םינוש תונונגסב
 ופידעי םינקחשהמ קלח .ירוקמה קחשמהמ
 לע וכלי קלח ,תיביסאמ תיריווא הפיקת
 ושמתשי קלחו ,ןוירשה תייצפוא
 תובגל ידכ ,תאז לכ - הדבכ הירליטראב
 .המישמה תא עצבתש תיליע תדיחי

 המ ,ירוקמל ההז ראשנ יסיסבה קשנמה
 ימל דחוימב) חונו רורב דואמ ותוא השועש
 םינקחשל םג ךא ירוקמה קחשמב קחישש
 ןומה הפיסוה 551 תרבח ,תאז םע .(םישדח
 תניחבמ - הזה קחשמל תושדח תויצפוא
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 ,ךילא תחפתסמש השדח הדיחי לכ ,ןכ ומכ

= 
 הי'גטרטשא

 תוברק רפסמ רחאלש הארנ ,םיסונובה
 דחא) ךלש הדיחיל םיסונוב ינש ונתניי
 לולכל םילוכי הלאו ,(יארקאב דחאו רחבנ
 המצוע ,הירליטרא לש רתוי לודג חווט
 רתוי הבוט תואר ,םיזגפ לש רתוי הקזח
 ,תודיחיל רתוי ההובג תוריהמ ,ברקב
 הנגה ,(וכו תובנגתה) תונקמח לש תולוכי
 םיימעפ תוריל תורשפאו רתוי החושק
 .רותה ותואב

 ירמגל תונירושמ תודיחיש אצוי ,ךכו
 םורגלו קזב תפקתמל תאצל תולוכי
 ףסונב .ביואה ברקב תוינסרה תואצותל
 תודיחיש ריכזנ ,םינושה םיסונובל
 סורהל וא םיקהל תולוכי תיברקה הסדנהה
 ךלש תיליעה תודיחיש ןמזב ,םירשג
 תא ןזאמש המ - ןנכותמ בראממ תוחרוב
 .תיגטרטסאה הנומתה

 םירבדה לכל ףסונב
 קחשמה ,וראותש םימיהדמה
 תצמותמ ךסמב םג ןייטצמ
 ,ךלש םיגשיהה תא ראתמש
 לק תומישמו םיבלש ךרועבו
 קחשמב שיש ןבומכ .הלעפהל
 הבורמ םיקחשמל םג הכימת
 ךרד םיקחשמלו ,םיפתתשמ
 ידיחיה רבדהו ,₪-א[8ו|-ה
 ןיאש אוה וירכועב אצמנש
 ,הקיסומה תא תובכל תורשפא
 רחאל תינוטונומל תכפוהש
 .תועש המכ

 הקיפרג םע ,םוכיסל
 תיפוסניא תויקחשמ ,תממהמ
 ,הלועמ םיבלש ךרועו

 אוה ץגאאםה טאטא[, 2
 רנא'זב רתויב בוטה קחשמה |

 ,ןלסייייייא



 ו . ב

 ימגא השמ :תאמ

 ואם[ 1!ח1ו1166 לש היינשה הסרגה
 = | ד ו 2

 ה - | ו מ מ מ
 2 ל
 רע מ ג ד ב נה

 לש ןוגמ ציצמ רצומה יכ ריכזג ,תישאר

 -הד ,רפייפ ,יעונמ דח הנסס :םיסוטמ.השימח

 ןורחאהו יעונמ-בר םיפוח ןורב .,דנליווה

 ,ןכ ומכ ,וא\צ/2 ץוקתו6ז-ה אוה המישרב

 םהמ דחא לכבשכ םינוש הפועת ילמגנ 46 םנשי

 דעו 747 גניאובמ לחה ,םינוש םיסוטמ םנשי

 יי רו נה ב | יי
 תויהל םילוכי םיסוטמ 400-מ .רתוי לכה

 ויהתש יאדכו ,םכלש הסיטה רוזאב םיליעפ

 .תויריווא תונואתמ ענמיהל ידכ םיכור

 קחשמה לש םייטסילאירה  םיטנמלאה

 רשא ,תיתימא הסיט הצורש ימו בטיה םינבומ

 ז - תויתואיצמו תונימא לש השוחת תנתונ

 תוכחל וצלאית ,הז הרקמב ,וליבשב קחשמה
 ולבקתש רושיאל דע הארמהה לולסמ לע

 קלדה תומכו גוס תא ומיאתת ,חוקיפה לדנממ

 ."וכו הסיטה יכרוצל

 רי ל =

 וא םימלשומ םייטבוריא םיללגרת עצבל הניא

 ד ו

 כ לע יתימא סגשמ ליעפהל אלא ,רחאה

 ילועפ תללופ וזה הלעפהה .עמתשמה

 ווק םירוטלומיסב וארנ םרט) תויסיסב

 לדגמ םע יטוחלא רשק לע הרימש ומכ

 טווינו התיחנו הארמה ינמז םואית ,חוקיפה

 ץקח -ה יללב לע הרימש ךות

 ךסמב ,ךכל רבעמ .(\'ופטה] [י]וקהז [168)

 לכב קחשמה תא ליחתהל ולכות תויצפואה

 ורחבתש םוקמ לכב) םיסוטמה תשמחמ דחא

 כ ,(וצרתש רךריווא גזמ לכבו הפמה לע

 ;הלעפהל הטושפו יידמל תיתודידי תיתשתהש

 םיניינעמה םיטרפה דחאש יל המדנ

 תרבה ,קחשמה תחתפמש אוה רתויב

 תרוקיבה תא ןובשחב החקל ,(3%[2< 1.טאוחע

0 - 

 סייטה וב קחשמ היפל ,היופו
 הנספס לש סייטה אתב בשוי

 תויהל לולע - םילגעמב גחו

 קחשמל וסנכוה ,הז לע 'הבגתהל ידכ .םמעשמ

 ןושיאב תובנגתה ומכ םינוש םיטירסת 5

 רומשה אלכה תיב ,זרטקלא לא הליל

 טלמנ ריסא ץלחל שי םש ,ב"הראב

 םיסוטמ תאשונ לע התיחנ וא

 תוקוחרש תורחא תוריזו
 התיחנ לולסמ תווהלמ

 ,ילאידיא

 תחבושמ תיתהזא היצלומיס
 המדמ אוה [-]!ו9ז1ת|ווחוז60 1[ ,ימעטל

 ,הכ דע וניאּהש רתויב בוטה יחרזאה הסיטה

 1 יי ב ו יה

 םיִסונמ תוחפש הלאל םינתונ םהש תיסיסבה

 לש | תונוילעה  ,יללכ ןפואב .םוחתב

 דל פי ו רי מ ג יו לכ שיה

 את לש המיהדמה הקיפרגהמ לחה ,םיטרפל

 ןס. לש!.םיביהרמה םיפונה -ךרד סייטה

 תויסיסבה תוינכטה תושירדב הלכו וקסיסנרפ
 כ ד

 ימגא השמ :תאמ

 איה (ם166וז0הנט \ז(5)

 ימ - םיריכמ ונלוכ טעמכש הרבח
 לגרודכה קחשמ ,1= תא ריכמ אל
 תא וא אמ ,םלועב םסרופמה

 .=-15-ה לש םירוטלומיסה

 םכסה םתחנ יכ ונעמש ,הנורחאל

 ינפלוא) א[ - ל הרבחה ןיב הלועפ ףותיש

 תיקנע תועדה לכל איהש ,(םירידאה הטרסהה

 הלועפה ףותיש תוכזב ,המצע ינפב תרושקת
 ומכ םיקחשמ םיפדמה לע בורקב הארנ הזה

 ווהי הלאו ,א6וטזח ["וז6 2-ו דנוב סמיי'ג
 ןיבש הבושחה היצקארטניאל תפסונ החכוה

 .לודגה ךסמל בשחמה ךסמ

 השרח היצקרטא עיגת בורקב ,ןכ ומכ
 האצותכ ,תאז - טרופסה יבבוחל תניינעמו

 ,סדוו רגייט ןיבל ₪3 ןיב הלועפ ףותישמ
 ךכ ,ףלוגה םלוע לש הריעצה תיראטסרפוסה
 תמר תא טעמב ולו ףקשי קחשמה םאש

 היווח ונל הנוכנש קפס ןיא ,סדוו לש קחשמה

 להקל רבדמ רבדה םא םג) הבושח תיביטרופס
 (לארשיב בשחמה ינקחש ברקב דואמ םצמוצמ

 .5/\ לש תבייחמה תרוסמל םאתהב

 ןיעה
 "ןיעה" לע רפסל ליחתא ללכבש ינפל

 לש שדחה קחשמה ,((?טטסת: 76 ל ם)

 לש המש ןאכ עיפומ עודמ ריבסהל יואר ,/
 תולודגה קורה תוקהלמ תחא ,()טסטת
 אל הז ןכבו .םינמזה לכב תומסרופמהו
 בלשמש קחשמה --  הרקמב

 חתופ הלועפו תואקתפרה

 לש הקיסומה תארשהב

 לכלו ,הלורגה הקהלה

 הניגנ יעטק םיבלושמ וכרואל

 ,הקהלה לש םיסקימירו םייהוקמ
 .המיהדמ היגולונכטב םיבלתשמה

 אוה "ןיעה" ,תויומד 30- מ רתוי םע ,ךכו

 ךכ לכ אלה דיתעב שחרתמש םידיקפת קחשמ
 הטטומתה םלועה תלכלכש רחאל ,קוחר
 םידרושה ינורחא .קומע ןותימ ומוציעבו

 םיינוריעה

 ידי לע םיטלשנ

 ףוג | ,"ןיעה"
 יגולונכט -ויב

 תא | לפכשמש
 ץמאתמו ומצע
 הבשחמ לכ לסחל

 .םדאה לש ושארב הלועש תיתריצי
 קורבוד לש וילענל סנכנ ןקחשה
 לע רבגתהל בייחש רוביג ,(טפזסס)
 לכ ךרואל רשאכ ,םישקו םיבר םילושכמ
 תוומה לש בקעמל ןותנ אוה ועסמ
 ,('זכ63ו סח זס [688') 'ךלהמה
 | ונוצר תא ביתכהל ידכ חלשנש
 רבוע קורבוד ."ןיעה" לש
 לכש ךכ ,םינוש םירוזא השימחכ

 ,םיידוחיי םיישקב ןייפואמ םהמ דחא
 ךות רוביגה לש ותלוכי תא ונחבי רשא

 תניינעמ הדוקנ) ()טס6ח לש הקיסומה בוליש
 דמועש ןויערהו וללה םירוזאל עקרהש איה
 םירישהו הקיסומה ךותמ םיחוקל םהירוחאמ
 ,(הקהלה לש

 הלילעה תולשלתשה לע עיפשמה ףסונ טרפ

 ואבצב לייח רבעב היה קורבודש ךכב ץוענ
 הקיסומב לקתנ אוה דחא םוי ךא ,"ןיעה" לש

 חוכ תרשמ אוהש ןיבה אוה הכרדו המיהדמ
 המב ןיבה ירמגלש ינפלו הז בלשב ,ארונו לפא
 הרטמכ ןמוסו הנידמ דגובכ זרכוה אוה ,רבודמ

 לש ותומד תא ןקחשה לבקמ ןאכמ -

 רבע לא ותוא ליבומו ,קורבוד

 .עדונ אלה

 ילאוזיווה דצה
 לע רפסל ילבמ קחשמה לע רבדל רשפא יא

 ןפואב תמאתומ רשא ,המיהדמה הקיפרגה
 תענומו (כט66ח לש לוקה-ספל םלשומ
 הכרענ המצע הקיפרגה .םיבצקמל םאתהב
 תודמצומ הבש הליעיו תינשדח הטיש יפל
 לש םפוג לא תוילמשה תודוקנ תורשע
 לע האור יאקיפרגהש ךכ ,םדו רשב םינקהמ
 ,ומצע םדאה תא אלו תודוקנה תא קר גצו
 אוה ,'םיווקה תא רבח' לש עודיה קחשמב ומכו
 .קחשמה תויומד תא תודוקנה לע רייצמ

 תולבקמ וזה תינשדחה הקינכטה תועצמאב
 ,ישונא | קמוע | תויומדה

 הניא ךסמה לע העונתהו

 ,שגר תרסחו האופק
 לודג קלחב ומכ

 בשחמה יקחשממ
 .םהל םיליגר ונאש

 שודיחהש רמוא יתייה ,םויסל
 בלשל ותלוכי אוה "ןיעה" ומיע איבמש לודגה
 ומכ ,תחבושמ הקיפרג םע המיהדמ הקיסומ
 טלחהב .םיניינעמ םירגתא ןקחשל קפסל םג
 .()טטסח יצירעמל קר אלו ,ץלמומ

 5 1 + אווה

 ה 4



 יפסכ ןב :תאמ

 - אסושחסא שו הץפד דוס

 דממ חלתל שדח דממ

 יעוציב םיעיצמ םישדח ןורוינ יבשחמ
 טרדנטסב םידמועש םימיהדמ דממ תלת
 ךות ₪1. 5 1110 -ה תוכרעמ לש
 .תוינופואירטס לוק תכרעמ םע בוליש

 אטיא אא קז.גצ פד גזסא יבשחמ

 הידמיטלומה יעוציב תא קיפהל וננכות

 , יש - יי 3

+ 1] . 

 ,אזו!א ידבעמ םע האלמ היצרוגיפנוקב

" . 
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 גתאוהוההש
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 ימוחתב יתיבה שמתשמל םגוסמ םיהובגה
 םהב ובלוש ךכ םשל .הנומתהו לוקה
 םימדקתמה תוכרעמה תתו םיביכרה
 [] םויטנפ דבעמ םהיניבו ,רתויב

 דעו 233%18? ןיב תוענה תויוריהמב

 טרדנטסב םא חולב בלושמה גג\2

 ןורכיז ,לטניא לש 440% 67

 24 א 60-אסא1 ןנוכ ,32א1₪ 5041
 םימגד םיעצומ ,ןכ ומכ .דועו

|.% 3 7. 

 יעוציב איה בשחמה לש תרתוכה תלוג
 היזיוולטה ,לוקה תוכרעמ ,דממ תלתה
 ,בושחמ זכרמל ותוא םיכפוהש ואדיווהו
 ינב לכל שדח גוסמ רודיבו דומיל
 םיססבתמ דממ תלתה יעוציב .החפשמה
 0618צ6 /סס600 יפרגה ץיאמה לע
 128 ךסמ סיטרכ בלשמה ,אוסחפוסז 3%
 \סס0סס 8 דממ תלתה דבעמ םע טיב
 הקלח העונת קיפמ הז בוליש .30[א לש
 המיהדמ ךסמ תייצולוזר םע ריהמ בצקב
 .הנומתה תויוכיאב יתועמשמ רופיש ןכו

 תואמב םיכמות םישדחה םיבשחמה
 ןכו 3כוא טרדנטסב וקפוהש םיקחשמ
 רוקמב ותתופש םיקחשמב
 50 אצ עאצדדזסא-ל

 דחוימב ובסוהו אואדםפאםמס 64-לו
 הנומתה תמלשהל .301%-ה פי'צב הכימתל
 תא גיצמה 17" ךסמ םע בשחמה עצומ
 .תיתיבה הביבסב תושדחה תויוכיאה

 לוקה סיטרפ בלוש .411010-ה םוחתב
 יפקיה לילצ ביכר ללוכה (06ז8ש6 32 1]
 ,וטאו 250 דע) םייעוצקמ םילוקמרו אלמ
 דמועש יתוכיא לילצ וידחי םיקיפמה
 ואירטסה תוכרעמ לש טרדנטסב
 .רתויב תומדקתמה

 םוחתל םג םיסרפתמ בשחמה יעוציב
 סיטרכ .טנרטניאהו ואדיווה ,היזיוולטה
 ןולחב היזיוולט תגוצת רשפאמ דנב-רפיה
 רשפאמ ואדיווה סיטרכ ,אלמ ךסמב וא
 תולוכיהו רוקמ לכמ ואדיו תכירעו הסיפת
 תוחיש עוציב ,רתיה ןיב ,ורשפאי וללה
 .טנרטניאב הריעו

 םויטנפ ידבעמ לש ההובגה תונימזה"
 תוכרעמ-תתו םיקזח [1 םויטנפו

 ונל תרשפאמ ,תופסונ תומדקתמ |
 תלת בשחמ תוכרעמ םויכ קפסל
 םרטש המרב תויתיב תוידממ
 םיריחמ תמרבו התארנ
 םרוי רמוא ,"רתויב תיביטקרטא
 תקוושמ) ₪1א[ ל"כנמ ,ןיילק

 אוה שרחה בשחמה" .(רצומה |
 ומכ תוכרעמל םזא[ לש הבושתה |
 ,פס0אצ ץקואצזדדזזסא

 תייגולונכט תא ורידחה םנמאש
 תובייחמ ךא ,תיבל דממ תלתה
 הרטמל תדרפנ תוכרעמ תשיכר
 ."דבלב וז

 תויגולונכטה עפש תורמל
 ,תוינשדחה תוכרעמה-תתו
 יביטקרטא םיבשחמה לש םריחמ
 בשחמ לש וריחמ .רתויב

 דבעמ םע האלמ היצרוגיפנוקב

 אוה א!א1א 200182 םויטנפ
 ריתמ .מ"עמ + ח"ש 9
 םויטנפ דבעמ םע בשחמה
 + ת"ש 7,988 אוה 233א[12 |[
 .ומ"עזב

 55064 6וזץ

 - הימדהו רודיב יזכרמ
 ןויכיזה תלעב ,לארשי 11/3 תרבח

 הימדההו רודיבה יזכרמ תמקהל
 ,לארשיב 556: 617'צ םיינורטקלאה
 םיפינס 3 הנורחאה הנשה יצחב החתפ
 .ץראה יבחרב

 ינפל חתפנ תשרה לש ןושארה ףינסה
 "תליא - םיה לומ" ןוינקב הנש יצחכ
 750 לש חטשו רלוד ןוילימב לש העקשהב
 םי תב ןוינקב חתפנ ינשה ףינסה ,(ר"מ
 600 לש חטש) המוד לדוג ררסב העקשהב
 ףינסה תא תשרה החתפ הנורחאלו -(ר"מ
 450 לש חטשו הרדח בל ןוינקב ישילשה
 ,(ר"מ

 תורבהה תחא הניה הגס תרבח
 רודיבה םוחתב םלועב תוליבומה
 רפסמב הליעפ איה וב ינורטקלאה
 קווישו רוציי ,חותיפ :ןוגכ ,םימוחת
 לש הלעפהו היינב ,םייתיב בשחמ יקחשמ
 ,החפשמה לכל ינורטקלא רודיב יזכרמ
 ידי לע תולעפומה קחשמ תונוכמ רוצייו
 1,100-מ הלעמל הקיזחמ הרבחה .עבטמ
 הָיקסַע רוזחמו דבלב ןפיב רודיב יזכרמ
 .רלוד דראילימ 4.3-ב '95 תנשב םכתסה

 םיבר םיצמאמ תדקממ הגס ,םויב =
 רודיב יזכרמ לש המקהו חותיפב
 ןפי יבחרב החפשמה לכל םיינורטקלא
 םיווהמ םיזכרמ םתוא רשאכ ,הל הצוחמו
 תא םיגיצמו הרבחה לש הווארה ןולח תא

| . 

 תווצ לש ותריצי ירפ היגולונכטה בטימ
 םיליבומה דחאל בשחנ) הגס תיבמ חותיפה
 ,(/8-ה םוחתב

 תינפיה החלצהה תא רזחשל ידכ
 ינש םַע הגס הגזמתה ,תירבה תוצראב
 רודיבה תיישעתב םיליבומה םיקנעה
 תרבח ,הקירמא ןופצב ינורטקלאה
 לש ותגהנהב) כתפו 5
 לש תולעבב) א!6 תרבחו (גרבליפש
 ינפלוא לע םג תשלוחה ןמפנורב רגדא
 ףותיש ,רבד לש ופוסב .(טא
 איבה וללה םימרוגה תשולש ןיב הלועפה
 500% 0א0/08₪%8 לש התמקהל
 .םוחתה תא גיהנהל תפאושש

 תא המיקה 500 א 5
 לטאיסב 1997 ץרמב ןושארה זכרמה
 ערתשמ אוהו רלוד ןוילימ 15 לש העקשהב
 תננכתמ הרבחה .ר"מ 9,000 לש חטש לע
 תובורקה םינשב םיזכרמ 100 חותפל
 .דבלב ב"הראב

 יכ רסומ ,לארשי-הגס ל"כנמ ,לגיס ינד
 םלועב 5508 617צ רודיבה יזכרמ
 יזכרמ תווהל םידתעתמ ,טרפב לארשיבו
 םיריעצ םהב ,החפשמה לכל האנהו רודיב
 האנהה תא תווחל ולכוי םירגובמו
 םרט רשא קחשמה תונוכממ תילמיסקמה
 תואיצמל עגונה לכב ץראב ןתומכ וארנ
 .המודמ

 םירוהל ועיצי םיזכרמה יכ ףיסומ לגיס
 תוביסמ םהל ךורעלו םהידלי תא עיתפהל
 רפס יתבל עיצי ,תודחוימ תדלוה םוי
 שבגי ףאו םידימלתל ףיכ ימי ךורעל

 םי תב הגס ףינס

 םיקסע ישנאל תדחוימ רודיב תינכות
 תוביסמ" ךורעלו הרגשהמ תאצל וצריש
 ."םירגובמ

 תאצמנ 118 תרבח יכ ןיוצי דוע
 להנמ רבעשל ,ןייטשניבור ינד תולעבב
 ינדרי ירוא ,סיאול דיוייד תצובקב ריכב
 תקפהב תקסועה ןשפרוא תרבח לש הילעב
 ארזעו תוירודיב תויגולונכטו םיגציימ
 םוחתב לעופה םיקסע שיא ,לארה
 .ן"לדנהו היישעתה ,תורייתה

 "תוצירפל םימושח םינוגראהמ 88%"
 עדי תחטבא םנכ |

 םיפושח קושב םינוגראהמ 88%"
 והז ."םהלש עדימה תוכרעמל תוצירפל
 םיניינעמה םייטסיטטסה םינותנה דחא
 טנסקא לש עדימה תחטבא סנכב וגצוהש
 ,ןוא-דה לשו תימלועה תויגולונכט
 .לארשיב התגיצנ

 לתב וכרעש עדימה תחטבא סנכב
 ב"הרא ,תויגולונכט טנסקא תורבחה ביבא
 ןו'ג גיצה ,לארשיב התגיצנ ,ןוא-דהו
 ,טנסקא לש קווישה יצורע להנמ ,קאפוז
 םוחתב םיניינעמ םייטסיטסטס םינותנ
 םוחתב "2000-ה תונש תויעב" תא גיצהו
 .םישדח םירצומו עדימה תחטבא

 עדימה תוכרעמל םיצרופה
 לע תועצבתמ םינוגראל תוצירפהמ %

 .יתיישעת לוגירל תודעוימו םירחתמ ידי
 ןוגראל ץוחמ תועצובמ תוצירפמ %

 .ןודז תורטמל
 ,ומצע ןוגראב ןרוקמ תוצירפהמ %

 .הנווכב תועצובמ ללכ ךרדבו
 םינוגראל תוצירפה ןיבמ %

 ןרוקמ םייטרפ םישמתשמ לש םיבשחמלו
 .(וכו היוגש המסיס תשקה) תויועטב

 ידי לע 1997 תנשב וכרענש תוקידבמ
 הלוע ,םיבשחמל הצירפב תוקסועש תורבח
 םיפושח ימלועה קושב םינוגראהמ 88% יכ
 11.5. גוחחץ 1וקשז-ה ומכ ןוגרא .תוצירפל

 ץורפל לשמל הסינ הוט
 חילצהו םינוגרא 8,932 לש םיבשחמל
 םהמ 390 קרשכ ,םכותמ 7,860-ל רודחל
 .הב ולפטו הצירפה ןויסינ תא וליג

 םוחת תלהנמ ,ןייטשמור תירוא
 תורמל יכ תנייצמ ,ןוא-דהב ערימ תחטבא
 ,תיגולונכט תמדקתמ הנידמ איה לארשיש
 תוינפ ןיאו םירדוסמ םינותנ ןיא ןידע

 וקדביש הצירפ תורבחל םינוגרא לש תובר

 יכ איה הכרעהה ךא ,החטבאה ביט תא

 .תוחפ אל רומח בצמה



 טבס יש :תאמ

 תרבח ,םינש דואמ הברה ינפל
 "סורפורקימ" םשל הנועה םיקחשמ
 לע םיקחשמה יבבוח תא תונעל הטילחה
 תמישר ןיב תוטושפ םילימ 5 תאלעה ידי
 יפדמל םיברקתמו םיכלוהה םיקחשמה
 דיס תאמ :םיחרזאה תמחלמ" :תויונחה
 םיברב ץיפהל וגאד וליפא םהו "רייאמ
 רתוכהמ לוכיבכ ודכלנש תונומת
 אל םעפ ףא קחשמה ...לבא .חותיפבש
 .רוא האר

 םע הדחאתה "סורפורקימ"ו לרוגה הצר

 דיס
 םשב ףתוש דוע ומע חקל דיס ,"טייבולוה"
 ושרפ םהינשו סדלונייר ןאירב
 םיקחשמ תרבח וחתפו "סורפורקימ"מ
 לחה ,הז בלשב ."סיסקאריפ" םשב השדח
 טלחוהו שבגתהל תומולחה טקיורפ
 לכמ הבושחה הדוקנב דקמתי קחשמהש
 - גרבסיטג דלונ ךכו םיחרזאה תמחלמב
 תמחלמ תא עירכהש ברקה ךרענ וב םוקמה
 .תינקירמאה םיחרזאה

 לכ ןויער דמוע אל גרבסיטג ירוחאמ
 המחלמ קחשמ ,לכה ירחא .ינכפהמ ךכ
 םידרומה תשילפ תא המדמש ירוטסיה
 2 תוחפלב םשוי רבכ הינבליסנפל
 אוה ןאכ ינכפהמש המ ךא ,רבעב םיקחשמ

 היצרגטניאה ,קחשמה לש ףטושה בוציעה
 קשנמ ךותל םיבר םייגטרטסא םיטרפ לש
 תוריהמ הלועפ תויורשפא ,טושפ שמתשמ
 תיתוכאלמ הניב תכרעמ ,"תמא ןמז"ב
 .המיהדמ הקיפרג בושח יכהו הבוט

 הקיטקרפה
 קשנמה םע תוקד 10-ב יד ,יללכ ןפואב

 הטילשש ךכ ,רדתסמ לכהו גרבסיטג לש
 המ ,טקניטסניאל תוכפוה תודוקפו
 אלו הקיטקט ןנכתל ישפוח ךתוא ריאשמש
 התא המ ןיבמ אלש קשנמ םע קבאיהל
 להנתמ גרבסיטג ,ךכל רבעמ .ונממ הצור
 לע טולשל םיעצמא עיצמו "תמא ןמז"ב
 םג ומכ ,קחשמב ןמזה תומדקתה בצק
 לכ לע ףוטח טבמ רשפאמה הריצע רותפכ
 תושדח תודוקפ תקידבו ברקה הדש
 .םילייחל

 ,תוגולפל םיקלוחמ םמצע םילייחה
 ידי לע - הלשמ גיהנמ הגולפ לכלשכ
 לכל תודוקפ תתל ןתינ גיהנמה תריחב
 הגולפהמ םידיחי קתנל םג ןתינו הגולפה
 .דרפנב םהילע דקפלו

 תוירוגטקל תוקלוחמ ןמצע תודיחיה
 תוברקהמ קלחבו הירליטרא ,ר"יח :לש
 ,םיבוכר םישרפ רפסמ וליפא םיפתתשמ
 םילוכי קחשמב ר"יחה תוחוכ רשאכ
 ,תוגוז) םיכרעמ לש בר רפסמב סרפתהל
 .(םירוטו עסמ ,ןורמת ,הפקתה ךרעמ

 לש בר רפסמל םימאות ולא םיכרעמ
 הריהמ העונת :ןוגכ ,המיחל תויגטרטסא
 םגו לודג חטש יוסיכל הבחר הסירפ ,חטשב
 ומכ .תילמיסקמ הנגה םשל תיזחב הסירפ
 שמשל תולוכי הסירפה תודוקפ ,ןכ
 הזוזת ומכ תויפיצפס תוינויח תועונתל
 ,הדמעב תוזחאיה ,לאמש/ןימיל
 תומדקתה ,תורעתסה ,הריצע ,תומדקתה
 .הגיסנו תוחוכ תריגס ,תוחוכה יווק ךרד

 הכ הניא הירליטראה תוחוכ תעונת
 וא השימג העונתל תלבגומ וזו ,תנווגמ
 ןתונ ,ןכ ומכ .םינוויכה לכב החישק
 יטמוטוא וא ינדי ןוויכל היצפוא קחשמה
 .תורטמה לא םיחתותה לש
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 ילטנמה ביכרמה
 הסירפ תודוקפ לש ףוריצ ידי לע

 היטקיטקטה תא תונבל רשפא תומדקתהו
 ןתינ ,ןכ ומכ .תוריהמבו תוטשפב תחצנמה
 תוחוכה בצמ יפל תודוקפה תא תונשל
 תליחת עגרמ ."תמא ןמז"ב ברקב םימחולה
 ,לארומה גוריד יפל תוחוכה םימחול ברקה
 לארומה ראב - יזכרמ טנמלא הווהמ רשא
 הארמ תמחול הדיחי לכ לש תוהזה ןולחב
 ,ןויסינ ,דקפמ יפלו לארומה הבוג המ
 לארומה יפלו המיחלה חטש לע םיסונוב
 לארומש לככ .(הגולפה ילייח רתי לש
 ,םודאל הטונ ראבה וטאל טבחנ לייחה
 יוכיסה לדג רתוי םודא ראבהש לככו
 ידכש ךכ ,ברקהמ חרביו רבשיי לייחהש
 יווקל גואדל בטומ חילצת הפקתהש
 םיגיהנמ לש םתבצהו םיקזח המחול
 .תויטירק תודוקנב

 ובש ברק הדש לע ךרענ ומצע קחשמה
 קחשמ לכמ ההובג םיטרפל הדיריה תמר
 תורשפא שיו ,הכ רע השענש רחא המחלמ
 לע ובבוסל וא ברקה הדשמ םיקלח לידגהל
 לכל תמלשומ תואר תדוקנ לבקל ידכ וריצ
 .תולקתיה

| - . 
 | - ב

4 
 8 -- )אמ 4

- 

 הליהת ימי השולש
 ןיאו המיחל תויצפואב שודג קחשמה

 רבודמש תורמל קחשמהמ האנהב רוסחמ
 ברקב רבודמ תאז לכב) דבלב דחא ברקב
 לע הסרפתה וב המיחלה ךשמש דחא קנע
 .(םימי השולש

 הריחב איה תיעבטה החיתפה תדוקנ
 הפמ תוינבת עבראו םירשעמ תחא לש
 תובושח הנפמ תודוקנ תורזחשמה ,תועובק
 םימי השולש ךלהמב להנתהש ברקב
 םידדצהמ דחא לכ לש הריחב תורשפאמו
 לוכי תינבת לכב קחשמ - םימחולה
 רפסמ םע וא תירוטסיה הרוצב להנתהל
 עונמ רשאכ ,םיילמודנר םייוניש
 ןוזיא רצייל לוכיו דואמ קזח תוילמודנרה
 רגתא חיטבמש המ ,קחשמב הנתשמ תוחוכ

 לקש תורמל יכ ןייצא ,תאז םע .ךשמתמ
 תופמה יצבוק תא תינדי תונשל תיסחי
 תופמ ךרוע לש ונורסח שגרומ קחשמב
 .לבחו

 הדוקפה םוי
 טרופמו ףיקמ ךורדתב ליחתמ ברק לכ

 רוית ללוכ ךורדתה .הנוממה לרנגה יפמ
 ,תומחולה תודיחיה לכ טוריפ ,ברקה הדשב
 םיאנתה טוריפו ןתבצה םוקמ
 .ןוחצינל םיילמיטפואה

 תצק הפשב תנתינ ברקל הדוקפה
 התוא הפוקתה חורל המיאתמה תנשוימ
 בטיה היושע איה ךא קחשמה ףקשמ
 קחשמהש ריכזנ דוע .תוליעיב תרבעומו
 ,דוחיאה דצמו םידרומה דצמ להנתהל לוכי
 תמרוג םידדצהמ דחא לכב הריחב רשאכ
 תוערואמו תוברק לש שדח טס תריציל
 השולש ךלהמב םיחתפתמו םימדקתמש
 ויעוציב תא םיפקשמ הלאו ,המיחלה ימי
 רוקמל םינמאנ םניאו ןקחשה לש
 .ירוטסיהה

 העובק תינבת
 הנשי ,קחשמב

 העובק הפמ תינבת
 וזו תוברקה לכל
 קחשמל תדעוימ
 ךרד הלועמ הרוצב ךמתנש םישמתשמ-בר
 וא ילאיריס רוביח ,םדומ ,תימוקמ תשר
 המכ םילוכי וז ךרדב .טנרטניאה ךרד
 לש םירחא םיקלח לע דקפל םישמתשמ
 תורחא תוצובקב םחליהלו אבצה ללכ
 דגנ וא/ו םייח םינקחש ידי לע תולהונמש
 להנל םישנא המכ םישרדנו רחאמ .בשחמה
 קחשמה והז יכ קפס ןיא ,לודג הכ ברק
 שרדנ ךא ,םיפתתשמ הברהל ילאידיאה
 .הזכ לדוג רדסב ברק םייסל ידכ בר ןמז

 םוכיסו םינטק םיגאב
 הסרגל וננתסה םילק םיגאב המכ

 בוט קחשמ לכב ומכ) גרבסיטג לש תיפוסה
 םילפוטמ רבכ םה ךא (ומצע תא דבכמש
 לשמל םילרנג המכ .סיסקאריפ ידי לע
 לרנג םעפ ידמו ,ברקה הדשמ םימלענ
 אוהו המידק רעתסהל וילייח לע דוקפי
 ואב הלא תולקת ךא ,רוחאל םדקתי ומצע
 טרדנטס לע דיעמש המ ,ןנוקית לע רומאכ
 םיקחשמה תורבח לש הובגה הכימתה
 .ל"וחב

 טושפש קחשמ אוה גרבסיטג ,םוכיסל
 שארב המר לכב ןקחש לכ וכותל באוש
 םישוגיר קינעמ אוהש םושמ הנושארבו
 המר ןיב בלשמו שממ לש םייגטרטסא
 תויתואיצמ ,םיטרפל הדירי לש הנוכנ
 .קחשמ עונמ לש תויגולונכט תולוכיו
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 םילותחו םיבלכ לע
 י'צוגמטה יםסיבמ

 יתש 680-ו טשא תא ונמזב ואיבה הידמיטלומ יצרא דה לש ה'רבחה
 היצלומיס השעמל ויהש ("97 לש הנשה תונכות סרפב וכז) תוממהמ תונכות
 יזכרמה ןויערהשכ ,םילותחבו םיבלכב לופיט לש
 ךרדהמ עפשוי לותחה וא בלכה לש ובצמש אוה
 .וב לפטי דליה הב

 תווצ לע םיבר חותיפ תוליל ורבע ,זאמ
 יותיעב וקיפסה םהו אווא פה לש םיתנכתמה

 6312 !ו םידלי
 היגטרטסא קחשמ אוה יפולב

 תונבל םילוכי םה ובו ,םידליל דעוימה
 הבישחה ןורשכב שמתשהלו

 קלח תחקל ידכ ,םהלש היציאוטניאהו
 .שממ לש היגטרטסא תקתפרהב

 רוצי ,יפולבב רקמתמ קחשמה רופיס

 םייח ולש תכלה בכוכ לע יחש דומח
 וילע לפונ דחא םויש דע םימלשומ

 יפולב הלגמ ,ןכמ רחאל רצק ןמז .רואטמ
 ולש םילוביה תא םיסרוה קנע ישיבכעש
 ההוזמ אל הלחמב הלוח אוה ףסונבו

 .קספה אלל שטעתמו

 רזומה רואטמה יכ ררבתמ ,ןכבו

 תניפסמ תוחפ אל אוה בכוכה לע לפנש
 טובור אוה הב יריחיה דרושהו ללח

 .בכוכה לע טלתשהל הצורש עשורמ

 ירמוח ףוסאל ידכ הרזעל קוקז יפולב
 (היגטרטסאה יקחשממ רכומ טנמלא) םלג

 םינקחשה תושרל .שלופהמ רטפיהלו
 םילכ םיבלושמ ןהב תומישמ 30-מ רתוי

 םדקתהל ןקחשל םירשפאמש םידחוימ

 לער ,תוצצפ ,םירשג ,ןכו םתועצמאב
 ריעצה ןקחשל ועייסיש תואיצמ דועו

 רטפיהל ידכ ועייסיש תונורתפ אוצמל

 .םישלופהמ

 ,תומישמ רתוי ןקחשה רותפיש לככ
 תומישמ עצבלו תולעל וילע היהי
 תובכרומ ןניא הלא םג ךא ,רתוי תובכרומ

 ןמז ירחא ןורתפל תונתינ טלחהבו יידמ

 8 ינבל קחשמב רבודמ ,לכה ךסב .ריבס

 הלוכיש החפשמה לכל םצעבו הלעמו

 לומ תובר תועש הלבמ המצע תא אוצמל

 .בשחמה

 תרבח תיבמ וניה יפולב יכ ריכזנ דוע

 ידי לע קוושמו תירבעל םגרותו =5וושט

 הרטמהשכ ,תילארשיה תבשחמ תרבח

 רתוי ריעצ רוביצ ףושחל איה תיזכרמה

 חיכוהש היגטרטסאה יקחשמ רנא'זל

 תיישעת לש תינחה דוחכ ומצע

 קנע תוקפהב תונורחאה םינש םיקחשמה

 דסדה% ,6086 תרדס ומב

 .דועו וא הא יח הד ,האא![טוו .גדוא

 ואדס ו
 תילגנאב האירקה דודיע

 ,תודמול שולש תללוכ 1א10 א 01%6: תרדס
 ליבקמב ,ארקנה תנבהו האירק תוקינכט חתפל התרטמו

 .תילגנאה הפשה תשיכרל

 קתרמ םירופיס רחבמ השיגמ הרדסה תודמולמ הדמול לכ

 תודמולה - תויוליעפ לש רישע ןווגמב תבלושמ םתאירקש

 ןכלו ,הפשב הטילשו תובכרומ לש תונוש תומרל תוקלוחמ

 אס אמא זא6 1 הליחת) הלוע רדסב ןהב תוסנתהל ץלמומ

 .וזאדס גג ןא6 3 ףוסבלו זא1ס א5ם1א6 2 ךשמהב

 וליפאו רבסה יכסמ ,דחוימ ןולימ הוולמ תוליעפה ךלהמ תא

 הנוכנ הייגה תיינפהב תעייסמה תילגנאה הפשב הפוצר תוניירו

 .םילימה לש
 וז הנכות םג ,תורחאה ח"טמ תונכותמ לודג קלח ומכ

 םידומילה תינכותל תמאתומו ךוניחה דרשמ ידי לע תרשואמ

- 

 ,תאז םע .היתורטמ תא הגישמ לכה ךסב איהו 'ט-'ז תותיכ לש

 הרתונו התייה תיכוניחה היירפסה תרדס לש היעבה רקיע

 הביטנרטלאה לומ ,העיצמ איהש תנשוימה היצמינאהו הקיפרגה

 םע דומלל ףיכ ומכ קושב תורחא תודמול לשו םיקחשמה לש
 .תורחאו וכטש> ,(3גו> ,יפונס תרדס ,ןמייר

 תורמלו היתורטמ תא הגישמ הרדסה ,יתנייצש יפכ

 תיתייווח האירקב תוסנתה תדדועמ איה תילאוזיווה תויתייעבה

 הנקמ ,ארקנה תנבהו חותינה תולוכי תא תחתפמ ,תילגנאב

 רצוא תא הרישעמ ,תפטושו הפיצר האירק חופיטל םיעצמא

 רופישב תעייסמ ףאו יללכהו ינושלה עדיה תא הביחרמו םילימה

 .הייגהה
 ןולימ ,תומישמו תויוליעפ תורשע תללוכ הנכותה ,ןכ ומכ

 ,תולוע ישוק תומרב םיליגרת ,רופיס לכל דחוימב "רפתנ"ש

 .םיבושמ תרדסו ירבע םוגרתל תורשפא ,בלש לכב רבסה יכסמ

 שקבתמה ךשמהה תא איבהל הנש טעמב לש
 תירבה תוצראב ועדיש תוריבכה תוחלצהל
 רשפא רבכ המ איה תולאשה תלאש ךא ,הפוריאבו
 רבודמ אל ירהש ,םימדוקה םיקרפל סחיב שדחל
 דוע וא ךובמ דוע לש היגטרטסא וא ןשקא תקפהב
 השיגב וקיזחה חותיפה יתווצש רבתסמ ,ןכבו .בלש
 .וקדצ םהש רבתסמו ןיטולחל הנוש

 ירמוש תוללוכ תונכותה יתש יכ ריכזנ
 .יידמל םיקילדמ ךסמ

 םיבלכה תא תוארל לכונ הרדסה לש 2-ה קרפב
 ,םיעזג לש רתוי בחר ןווגמב ,ינשה םע דחא םיקחשמ
 לַע תווחל ןתינ ,ןכ ומכ .'וכו םיקירט ,םיעוצעצ רתוי

 םייח הנכותה ידי
 ירוג לש םישדח
 ירחא בוקעלו םיבלכ
 הלידגה ךילהת
 .םהלש

 שומישה ךשמב
 םיבלכה םיצצ
 לע םיילאוטריווה
 ולייטי ,ךסמה יבג
 ,הניפ לכב ועיפויו
 תונולח ירוחאמ
 ףאו תונוש תויקיתו
 שמתשמל וחראי
 אוה רשאכ הרבח
 .קחשמ וא דבוע
 היצפואה ,ימעטל
 ןאכ רתויב המישרמה

 המודב םיקחשמל תויצאירו ןווגמ םייוצמ הרדסה לש ינשה קרפב
 םיעצומה םישודיחה רשאכ ,םסָאל-ל
 ,םילותח ןיב קחשמ תורשפא) םיהז שמתשמל
 .(וכו קחשמ ,ףוליא ,ץומיא

 םוקמ לכמ וצוצי םילותחה ןאכ םנ
 תונושה תויקיתהמ ,תונולחה תנכותב
 ימ יכ שגדוי ,ךכל רבעמ .5אס61-ה תואלבטמו
 איבהל לכוי הרדסב םדוקה קחשמב קיזחמש
 לכ םע קחשל ןושארה קרפהמ םילותחה תא
 .יחכונה קחשמב םישדחה םיעוצעצה

 בלכ לכלשכ ,םינזו תורוצ עפשב ץומיאה תורשפא איה
 הדפקה בייחמש המ ,ול תדחוימה תוישיאהו הרוצה
 יפכ) ךורכ ףאש רתוי םיאתמ לופיט ןפוא לע הריתי
 ,בלכ לכל הנוכנ הנוזת תמאתהב (םרוקה קרפב היהש
 ."םיבוט םירבד" ינימ לכב םתוא קנפל תורשפא ךות

 ,םישדח םיקירט םיבלכה תא דמלל ,רומאכ ,ןתינ
 .וחפתישכ רתוי םינובנל וכפהי ךכ רתוי ודמליש לככו
 ,תולקמ תועצמאב עצבתהל םייושע םינושה םיקירטה
 ,תופפועמ תוחלצ
 םע .'וכו ימוג ירודכ
 היעבה רקיע ,תאז
 ומכו הנכותה לש
 = היה (תמדוקה םעפב
 ךכב ץוענ ראשנו
 וליכשה אלש
 התוא םגרתל
 .תירבעל
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 יקצסולופ ןרע :תאמ

 עיפוה זאמ םינש עבש ורבע תמאב םאה

 לע ןושארה וזאט 60 א פפא
 .ןוכנ הז לבא ,ןימאהל השק ?תויונחה יפדמ

 רפסמ רחאלו רתוי רחואמ םינש עבש ,םויה

 הלאשה תלאשנ ןיידע ,םיכורא םיכשמה

 .הרדסב ףסונ קחשמל םוקמ ללכב שי םא

 תורמלו הז ןיינעל עגונה לכבש ,יל המדנ

 רי
 ל

 רכוז ןיידע ינאו ,ופלח תוכורא םינש עבש

 אל ןושארה \/1אסטס 6סאו[או אסמא -ש

 רוכמל הסניש בהלנ רכומל ךכ לכ קוקז היה

 .םיזוחא המכ דוע לבקל ידכ קחשמה תא ונל

 גצומ קחשמה תא הארש ימ 0 ₪

 יעטקמ ,הקיפרגה תוכיאמ םהדנ בשחמה לע

 בושו ,םיהדמה דנואסהמו םימישרמה רבעמה

 .ימלוע הדימ הנקב החלצהל קחשמה ךפה

 ב ירו ]= יכמ "צה ה רבעמ

 6 0 1) םלוע
 .םלועה ריוואל ואצי 104 -ו

 א צסנ אא גאטמא: ץאסקום6צ

 .הרמגנ ףוס ףוס יטארליקה םע המחלמה
 דימשה ,הרדסב םדוקה קחשמה ףוסב

 לש םאה בכוכ תא ריילב רפוטסירכ
 ה

 תא ריאשה אוה ,ןכ ומכ .ינדגובה עזגה

 < .הבוח דממ תלת

 לש תוינחצרה תויטנל 'ץק םשו ,יטארליו

 ו ןאאנ (00[א[ אסמא 5 לש ןנכתמה

 לש םיליטה תא דפריש םיאתמ ביוא אלל

 עיפוה רציכ ןיבהל ידכ ךא ,היצרדפנוקה יסייט

 לא הרוחא רוזחל םכילע שדחה ביואה עתפל

 התוא לא ,יטארליקה לש םינורחאה םימיה

 אובי היפל האובנ לע ורביד הבש ןמז תדוקנ

 ,םהמ ער חוכ ידי לע ודמשוי יטארליקה וב םוי

0 

 תיחרזא הבשומ תפקתומ קחשמה תליחתב

 ביואה ידי לע יטארליקה לש השומה אלו

 התאו) היצרדפנוק תוחוכו ,הזה ירותסמה

 ךלהמב .רוזאל םיקעזנ (םהיניב

 א הלגת תונושארה תומישמה

 אוה ךלש ירותסמה ביואהש
 ו |

 ביואהש הלגתו ,יטארליקה
 סרוה התאש ןוויכמ ןבצועמ
 .הביסמה תא ול

 7 לש .וילענל סנכנ ו
 = 0 בצוהש ןוריט ללח סייט ,יסייק 7

 תורמל 16% א11כו//ג ץ תיללחב רבכמ
 "ה

 םינקחשהמ םיבר לש תילרטאיתה תלוכיהש

 ניברה ואדיווה יעטקב) קפסב תלטומ

 נ ךורדתה ףוסב לאשנ התאש תולאשה

 תורשפא ןיאש ןוויכמו
 ןויכ לע עיפשהל

 לע רתוול ןתינ ,קחשמה

 ,ךכ .ואדיווה יעטק

 תא קר אורקל ולכות

 קנזלו ךלש המישמה ריצקת

 איבמש המ ,לותח ומכ ברקל

 .ומצע קחשמה לא רשייה ונתוא

 ,הרקמ לכב תרדהנ קחשמה תייווח

 הווקמ שממ ינא תמאה לע תודוהל םא לבא

 סיטרכב םידיוצמ רבכ םכלוכש

 תרחא יכ ,חבושמ דממ תלת

 םידיספמ טושפ םתא

 ,הז הרקמב .לודגב

 ץיאמ םע הקיפרגה

 וא 3םסקא לש

 איה ץסשםתצתא

 קר אלו המיהדמ טושפ

 ל ל

 תוריהמ תא רפשיי םכלש

 ב - ב
 םכל רשפאי אוהש אלא

 םייטסילאירו םימישרמ םיטקפאב תופצל
 תל וא םיבכוכ ,םירבש ₪ םא 6 ה

+ 

 תוי 8 ל % שש ;רווניס
 .'וכו תוביהרמ

| 
 2 מדי

 םילבקמ - תרכומה תינבתה
 הפמב םילכתסמ | ,ךורדת

 ןויצה תודוקנ תא תראתמש

 לא םיסט ףוסבלו ,תונושה

 יו שססהבהי+, - 18%

 . ו חוו

 5 תגירה ידכ ךות) המצע
 ללחב םילודג םינבמ ץוציפ ,יוויל ,םיביוא

 שגפיהל ולכות תומישמה ןיב ,ןכ ומכ .('וכו

 המחלמה ךיא ועמשתו םיסייטה ראש םע
 הנורחאה המישמב וחילצה םה ךיא ,תמדקתמ

 םהלש הבהאה ייחב שדח המ וליפאו םהלש
 לש בכרומה םלועהמ קלח הווהמ הז לכ)
 .אזאש 6סאואו אמא

 רחא הפידר לש רכומה שוגירה ,ללכב
 0 בוביס ,ההובג תוריהמב ביוא תויללח

 ן,בנזה תא תןארל ידכ קר ןורחאה עגרב

 ,לבושב \ ו לא ליטה טוריי זאו
 ₪ ןיירע הלא לכ - (םיהדמ ץוציפב םייתסמו
 יתייווחה דממה לע םירמוש םהש ךכ ידכ ךות
 .הלצומה

 םיפתתשמ יוביר
 אש 60א[א[ אסמא: יננכתמ ,םעפה
 די "ג יל מ יח ישנה 4 :10) | 0
 (0081001% תרבחב .םיפתתשמ הבורמ קחשמב
 םיפתתשמ הבורמ קחשמש ךכב תאז וריבסה
 הזכ רתא תמקהו ,בכרומ טנרטניא רתא שורדי
 וטילחה םה ,ןכל .ןמז יידמ רתוי ךראית טושפ
 ץיפהלו ,וישכע ומצע קחשמה תא ררחשל
 וליפא וא םינקחש יוביר רשפאתש תפסות

 םינקחש יוביר תייצפוא םע תומישמ רוטילקת

 .רתוי רחואמ בלשב
 אל ןיידע רבדה ,הרקמ לכב

 קחשמה יצירעמ לש ןוצרה תא קפסמ
 .ינשה דגנ דחא (ףוס ףוס) דדומתהל

 רתויב בוטה ללחה רוטלומיס
 םיכירצ םתייה רבכ הפל רע ,ןכבו
 זאש (60א[או! גאטתא -ש ענכתשהל

 ,ןוכנ הזו םייקש רתויב בוטה ללחה קחשמ אוה
 ףסונ דחא רבד לוקשל םכילעש רבתסמ ךא

 אוהו ,קחשמה תא תונקל םיצר םתאש ינפל

 םשל הנועה (028101% לש רחא רצומל עגונ

 אזי דהא 2

 - %דו
 רו רו

 ד
- . 

. 
- 
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 ןקחשל רשפיא אז דש 2
 אוהש יתמו הצור אוהש ןאל סוטל
 ריבעהל לוכי היה ןקחשה .הצור
 (תויקוח - יתלב וא תויקוח) תורוחס
 תא קזחל ,םינוש םיבכוכ ןיב
 * רוציקבו ,ונוצר יפל ולש תיללחה
 ,טלחומ שפוח רשפיא קחשמה

4 2-2 4 

 ואט 6סאואוגאסמא: תאז תמועל

 יי יו ]= 8
 י ,תאז םע .ליבגמ רתוי הברה אוה ןכלו
 לש ףטשה תא םיפידעמש םיבר םינקחש
 רוחבל חירכמש קחשמ ינפ לע הלועפ קחשמ
 ,םירמואש ומכ ,הריחבה .ךרדה ךשמה תא
 .םכלש הלוכ



 םיבשחמ ינש יל שי ,םולש זיוו ר"דל
 .םתוא רבחל ינוצרבו (166-ו 133 םויטנפ)
 יכה טוחה םא תעדל הצור יתייה ,תישאר
 ןכיח ,אל םאו 'מ 5 לש אוה םייקש ךורא
 50 תוחפל) רתוי םיכורא םיטוח תונקל ןתינ
 .(ימ
 .םעונ ,שארמ הדות

 ינש ןיב רבחל ידכ ,רקיה םעונ

 המכב שמתשהל ןתינ רתוי וא םיבשחמ
 רתויב תיסיסבהשכ ,תונוש םיכרד המכו

 םדומ ןקתומ בשחמ לכב .םדומ תרזעב איה
 רצויו ינשל דחא בשחממ רשקתמ התאו
 ,הז רשקהב ,םיבשחמה ינש ןיב רושיק

 וזכ תרושקת תנכות הנשי יכ ןייצנ

 רתוי תויהל םיצור םאו ו\ומשסוא< 95-ב
 תרושקת תונכות ינימ לכ ןנשי םיללכושמ

7 
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 תועדויש ק(* גתצ\/|וטז6 ומכ תומכחותמ

 בשחמ לע דחא בשחמ תרזעב טלתשהל
 .רחא

 םדומ תבייחמ ל"נה תורשקתהה לכ
 ינש םא) תוחפלו בשחמ לכב ןקתומ
 .ןופלט יווק ינש (תיבב םיאצמנ םיבשחמה
 הדובעל קר הליעי וזה הטישה ,תאז םע
 .עבק לש רוביחל אלו תינמז

 רוביח ,1.301.וחא תארקנ תפסונ הטיש
 האיציב שומיש ךות לבכ תרזעב
 יוצר ,ךכל רבעמ .בשחמ לכ לש תיליבקמה
 תורשפא שי ואוח6סאפ 95-בש רוכזל
 הטישה וזו ,"רושי לבכ רוביח" תארקנש
 םיטוח םוקמב ,םגַא) "םיטוח" הכירצמש
 ןתינ הזכש רוביח .(םילבכ רמול ףידע
 ןיאש הווקמ ינא ךא ,עובק ןפואב ריאשהל

 .תכרעמל תרבוחמה יהשלכ תספדמ ךל

 יברמה ךרואה ,לבכה ךרואל עגונב
 תאזו ,'מ 5 םנמא אוה תויונחב רכמנש
 תשלחהל םורגי רתוי ךורא לבכש םושמ
 ארקנש רבד) אוב רבועש ילמשחה תואה
 .עדימ דוביאל ליבומש המ ,(התחנה

 רבחל םלועב תלבוקמ רתויה הטישה

 שי ןאכ ךא ,תשרב איה םיבשחמ המכ ןיב
 ,תשר יסיטרכ :ןוגכ ,ףסונ דויצב ךרוצ
 בושח יכהו תשרה לוהינל תונכות ,םיביתנ
 םיסרוקב שכרנה בחרנ יעוצקמ ערי
 .םייעוצקמ

 "?נ"לנ הז המ" ,לאוש ירוא

 העובק תורבחתה' תרוצ איה נ"לנ ,ירוא
 ישארב רבודמו ,םיבשחמ תרושקתב
 ."הדוקנ-ל הדוקנ" תוביתה

 יתנקתהש ינפל" :בתוכ ביבא-לתמ יבא
 ₪1[ יצבוק תוארל יתלוכי \\1ח₪0ו%8 95 תא
 יתנקתהש רחאל .ההובג היצולוזרב ןמע-ו
 תוארל לוכי אל ינא \\ו:ם000%% 95 תא
 םיצבקו ,480%640-מ רתוי לש םיצבק
 קר תוארל ןתינ 7681024 לש יברמ לדוגב
 רוריבב תוארל רשפאמ אלש דצרמ ןפואב
 ".ץבוקה תא

 הנומת האור אל התאש החנהב ,יבא
 תאצמנ הביסהש חינהל ריבס ,הרורב
 רחאלו תויה ,ךלש ךסמה רביירדב
 ןיקתהל ךרוצ שי \/ותשסשפ 95 םיניקתמש
 סיטרכל םימיאתמה םירביירדה תא םנ
 תחת דובעל לכויש ידכ ךסמה
 רבדה ,תאז השעת אל םא .\\וחסואפ 5
 תויעב ומכ הגוצת תויעבל םורגי
 רתוי םע דובעל תלוכי רסוח וא היצולוזרב
 היעבה ללכ ךרדב תאז) םיעבצ 16-מ
 .(רתויב החיכשה

 יפלש החנה ךותמ אצנ אוב וישכע
 הפי ,הדח הנומת האור התא ךבתכמ
 תולעל ןיינועמ התא רשאכ ךא ,הרורבו
 ךלש ךסמה רתוי ההובג ךסמ תייצולוזרל
 .ןיטולחל רחא רופיס רבכ הז - דצרמ

 ,ךלש ךסמב הצוענ היעבה ,הז הרקמב
 תוהובג תויצולוזרב ךמות וניא הארנכש

 תפוקתמ דוע רתוי ןשי ךסמ הזש ללגב
 הסנתש וא ,הרקמ לכב .486-ה יבשחמ
 וא ךלש ךסמה םיטרכל םירביירד ןכדעל
 בשהמ/ךסמ ףילחהל ןמזה עיגה ילואש
 .רתוי שדח והשמל

 ינאש םעפ לכב" :בתוכ צ"לשארמ לבוי
 תשקבמ \\וח60ו88 95 ,בשחמה תא ליעפמ
 וזה היצקנופהש הצור יתייה .המסיס ינממ
 "?הנממ םירתפנ ךיא ,םלעית

 .תונורתפ המכ ךלש היעבל שי ,לבוי
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 י"" רק וו
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 ךלש השיגה תרקבש חינהל ריבס ,תישאר
 אוה ךכל ןורתפה .שמתשמ תמרל התנוש
 תורדגהל רובע ,לחתה טירפת חתפ - טושפ

 וילע ץחלו תשרה למסב רחב ,הרקב חוללו
 - םעה יפב ארקנש המ) הלופכ הציחל
 ךינפל חתפנש ןולחל ,תעכ .("קילק לבאד"
 וז תא רחב - ןוילעה וקלחב תוינושל 3 שי
 תא הנשו "השיג תרקב" בותכ הילעש
 תמרב השיג תרקבל הב הרחבנש תורשפאה
 .ףותישה

 יהשלכ הביסמ בוש ךל הרוק רבדה םא
 לאשנ התאש עגרב יכ שגרתהל ךרוצ ןיא
 ,םולכ שיקת לא ,המסיסו שמתשמ םשל
 םשה הדש תא ראשהו םתוטז ץחל טושפ
 העדוהה ,תעכ .םיקיר המסיסה הדשו
 .רתוי עיפוהל הרומא אל םהילע

 .םיסקפ חולשמב היעב יל שיו ןורוד ימש
 דבוע לכה תילגנאב סקפ חלוש ינא רשאכ

. /. 9 

 ,םיקיר םיפד יל םיאצוי תירבעב סקפ חולשל
 בתוכ ינאש ריכזא) םולכ ספדומ אל רמולכ
 שמתשמו \/סז₪ םילילמתה דבעמ תרזעב
 .( וו \\ גז6-ו [גא \\עא< סקפה תונכותב

 עדוי ינא תאז ןייצתש ילב םג ,ןורוד

 הצור ינאשכ ךא ,היעב םוש ןיאו הרושכ

 ,/וחנסואפ 95-ב שמתשמ התאש תואדווב

 תמייק הניא ראתמ התאש היעבהו תויה

 לש תויעבמ תעבונ וזו ,\/וחחסועפ 3.11-ב

 לודג קלחב תירבעה הפשב הכימת

 .ו/גחסואפ 95 תחת תודבועש תונכותהמ

 הנשי שח4סא8 95-ב ,ךתעיריל

 תארקנש ,תינבומ סקפ תנכות

 םע היעב םוש ןיא הלו \וסוספס תגא

 ,"לחתה" :תחת התוא אצמת) תירבעה

 הב שומישהש ןיוצי .("תוספדמ" ,"תורדגה"

 ,תורחאה סקפה תונכות םע הדובעל ההז

 חולשל םוקמבו הספדה חלוש התאש ךכ

 תנכותל התוא חלוש התא תספדמל התוא
 .סקפה

 תנקתומ אל איה יהשלכ הביסמ םא

 דואמ הלש הנקתהה .הגאד לא ,ךלצא

 ,הרקב חול ,תורדגה ,לחתהב רחב - הטושפ

 רחב ,הז ןולחב .תוינכות לש הרסה/הפסוה

 "תשסא תנקתה" תיעצמאה תינושלב
 תא ןמסו רתב םיביבכרה תמישרבו

 .רושיא ץחלו [וסזספסו תא

 עיפוי םאס]וגתפ רבעב תנקתה אל םא
 סקפה תנקתהל ינויח רבדה ויפל בותיכ

 ,הז הרקמב - ןיקתהל םאה ךתוא לאשיו

 רוטילקת סינכהל ךרטצת תעכ ."ןכ" בשה

 ךלש םירוטילקתה ןנוכל י/זחשסוא< 95 לש

 ליבוי ,ןכמ רחאל .הנקתהה םילשהל ידכ

 קר ,הנקתהה ךלהמ ךרואל בשחמה ךתוא

 א15-םאס)גתפ6-ה תנקתה םעש בל םיש

 תא םג סקפה תנכותל ףסונב ןיקתהל לכות

 טפוסורקימ לש ראודה תנכות

 .ןחזשחושז 11

 איהו .תויה ,הילע גלדל ץילממ יתייה

 ,הדובעה תא ךל לברסל הלולעו תרתוימ

 לש ראודה תרשב שמתשמ התא םא אלא

 .א[5- אס החפס א1הו] פ6זטטז ,טפוסורקימ

 ריזחהל ,םכל רוזעל חילצה םכלש ןקזה אפורה םעפה םגש הווקמ ,םירקי םירבח
 ידכ ,םילוכסתהו ץחלהמ טעמ דירוהל רקיעבו ,םכלש בשחמה לש ופאב המשנ
 "...יל דבוע אל הז" םיקעוזו הרק העיז יפוטש הלילב ררועתהל וכרטצת אלש
 .רכו

 םג יל חולשל םילוכי םתא ,יילא םיחלוש םתאש םיסקפהו םיבתכמה דבלמ
 לומתכ הניא יתייארש תורמלו ,םזו>₪ םושוססו.טסמ תבותכל ינורטקלא ראוד

 בטימב םהילע תונעלו םכבתכמ תא אורקל יפקשמ תא קירבהל לדתשא םושלש
 .יתלוכי

 = השאה =
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 יסגול לאכימ :תאמ
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 ו = ל - מה

 | -מ -ולע לב
 םוסרפה עסמ דבלמ ,0)81.00 2-ב
 תוצלמהו תוללהמה תורוקיבה ,בחרה
 ו ו שו ו ו רה:
 ל ב
 ...תוריהמב

 לכב וימדוקל המודב ,ם1.00₪ 2
 תונוכת ןומה םע שדח קחשמ אוה ,תורדסה
 םיפונו םיכובמ בוציע תוללוכה תורפושמ
 ,ןושארה קרפה לש הז לע הלָועה חבושמ
 תאצל ףאושש עיתפמו רפושמ דנואס ןכו
 .יטרדנטסה ןונגסהו טבמהמ

 ךשמהבו ירוקמה רתוכל המודב
 גיהנהל הרבחה הכישמה ,הברה תובהלתהל
 תליחתב תומדה תריחבל היצפואה תא
 םע ךרדל תאצל לכוי ןקחשה - קחשמה
 תולוכי ילעבו םיצימא םישיא 4-מ דחא
 םחול ,ץירע .םסוק ,םילא שקנתמ) תונוש
 םדמ הבוקע המישמל ,(אפרמ ןהוכו הסונמ
 לש סוסה ישנא תעברא תא לסחל הרטמב
 טנפרס בכורה םהיניב ,הספילקופאה
 .(הרדסב םדוקה קרפב וסמרנ ויחא ינששו

 ןפואב םיגצומ הלילעהו רופיסה לכ
 םייתוכיאו םיריוצמ ואדיו יעטקבו םישרמ
 תוגספ לע תוכרב םכתא תיחנהל םתרטמש
 קוידב אלש המ) יתימאה קחשמב םיפונה

 | הדבועב בשחתהב ,ץוחנ
 אל םימיהדמ םיפונהש
 לכל תרמשנ הריוואהו תוחפ
 ,(וכרוא

 יל ו
 רתוכב ועיקשיש דחוימב
 ווחי ,החלצהב םכרד וסלפיו
 רפכ - םיביהרמ תומלוע 5
 יי יל לי
 | תורבק תיב ,קרפתמ יתפרצ
 גש מ רי[ ב1
 | תירוטסיה הלרדתקו המודק
 הווש ,יתכרעהל .תדעורו
 ללגב קר ולו ץמאתהל
 == ו י = = יב
 רמול רשפא ,ללכב) םייפויב
 ךותו תילאוזיו הניחבמ ,31.000 2-ש
 אוה ,דחוימ ידממ תלת ןונגנמב שומיש
 רשפאש םיפי רתויה םיקחשמה דחא
 .(תויונחה יפדמ לע אוצמל

 ףרטצמ חבושמה הקיפרגה עונמל
 םירתוכב גוהנ אלש שדח תויקחשמ ןונגס
 לסחלו תותלד חותפל" דוע אל - הלאכש

 ;תיניצר הרטמ וא ךרד םוש ילב "תוכמב
 תומוק ןיב בושו ךולה דועצל םכילע
 םיצפהב ןוכנ שומיש תושעל ,תומלועו
 הסינכ רושיא לבקל ידכ תודיח רותפלו
 םיקרפב םא ,ךכל רבעמ .םישדח םירוזאל
 תשומחתו םיסונוב םילבקמ םתייה םינשיה
 רותפכ וא תידוס תלד םתאצמש םעפ לכב
 יי = ב וס עי
 .ךישמהל ידכ םמוקימ תא תונשלו

 ליבומ הנושארה הכרעמב רצק קחשמ
 ךפהמהמ תובזכא המכל םינקחשה תא
 לע ןבצעמ עסמב ליחתהל ץלאמו שדחה
 וא חתפ רחא שופיחב ,לדגמו המוח לכ
 ,רפס תאיצמל הווקתב קדבנ אלש ץירח
 .ךשמהל זמר הזיא קינעיש קתפ וא הליגמ
 רחאל רתוי דוע זיגרמל ךופהל לוכי ןיינעה
 םתאו בלשב םיביואה לכ תא םתלסיחש
 יו | לי יש
 גוסמ תודיחב הצוענ ₪1.0000 2-ב תפסונ

 תויה "ןוכנה רדסב םלרותפמ לע ץחל"
 םיתעלו ,םילפרועמ ופנה דוקל םיזמרהו
 .םימייק םניא ףא

 ה ולגי אשונב וקמעתיש םינקחש
 הלודג תטלוש תצלפמ (הכנעמ לב
 םיביואה .תונקיידב תבצועמה ,היתויחאמ
 רתוי םימכחה אקווד םה רתוי םיטושפה

 ךיתופקתהמ ענמיהל דפ ופסוכתי הלאו
 ילכ תא ןועטל חרבת םא .ךורחא הפרהיו
 .קשנה

 םיטקפא םע דחו לכ ףמוא םויסל
 תלת יסיטרכב :הכימת  ,םידחשמ םיילוק

 וא םדומל תורבוחמ קחשמ תויצפואו דממ
 ינפלש דחוימ רתוב םבינפל ,תשרל
 תסרג תא דירוהל ץילמא ותונקל השלחהה

 .הרבחה לש תיבה רתאמ.ולש המגדהה
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 "רזיילנא" ךרע ןיע
 םיעדוי אל לארשיב קוחה תונוטלש דועב

 ,"רזיילנא"ה תשרפ תא לקעל קוידב ךיא

 ןיד קספ ינקירמא טפשמ תיבב םסרופ

 .המוד ןיינעב ימידקת

 הנושארה םעפב רענ טפשנ שדוחכ ינפל

 דרשמ .םיבשחמל הצירפ לע תירבה תוצראב

 רענה תא םישאה ינקירמאה םיטפשמה

 הפועת הדשב הוקיפ לדגמ יבשחמל הצירפב

 ןכו ,םוריחה יתוריש לש םיבשחמה תשרלו

 .תועש רפסמ םהב הליבש

 םיכסה ,תוידוסב תרמשנ ותוהזש ריעצה

 ,וינפב הגצוה וזשכ עבותה םע ןועיט תקסעל

 םיסוטמה תרקב זכרמ קותישב הדוה השעמלו

 תועש שש ךשמל רטססרוו הפועתה למנ לש

 רוזאב תימוקמה םינופלטה תשרל הערפהלו

 תא ועבתי אל ןועיטה תקסעמ קלחכ .וירוגמ

 לע וא עציבש תופסונ תוצירפ לע רענה

 תחת םניא רשא םייטרפ קסע יתבל תוצירפ

 אוצמל ןתינ םהיניב - יתלשממה הנגהה הטעמ

 םיקסעו תחקרמ יתב לש םיבשחמ תותשר

 .םיפסונ

 לע םיבר םיטרפ ופשחנ אל ,ךכל רבעמ

 רענה יכ םוסרפל רתוה ךא ומרגנש םיקזנה

 ןופלט תויזכרמ רשקמה דחוימ ביכר קתיש

 קותישל איבהש רבד ,םייטפוא םיביסל

 תוכרעמה יכ ריכזנ) תומלש תרושקת תוכרעמ

 רשפאל ידכ טנרטניאל תורבוהמ וצרפנש

 ךירקמב הילע דובעלו תשגל תשרה ילהנמל

 .(תולקת לש

 רענה היהי ,ןועיטה תקסע יאנת תרגסמב

 םייתנש ךשמל ןחבמ ןיצק לש בקעמ תחת

 לכל השיגה וילע רסאית הפוקתה לכ ךשמבו

 תוימדקא תותשרל טעמל תרושקתה תותשר

 ,ןכ ומכ .וידומיל תורטמל קוקז אוה ןהל

 אוהו םיבשחמ תורבחב הדובע וילע רסאית

 ,ךכל ףסונב) רוביצה תורישב תועש 250 הצרי

 רלוד 5,000 ךסב יוציפ םלשל רענה לע

 שומישה לע יוציפכ קיטנלטא - לב תרבחל

 .(תופקתהה עוציב ןמזב היתוכרעמב

 34כ

 וש 4-ב שדח גאב
 / | ב

 | \וסקמ 0 סוג 95 00 ןפכ 003 >>

 גאב ךא ,תונשי תושדח ומכ עמשנ רבכ הז

 .טפוסורקימ תיבמ ןפדפדב אצמנ ףסונ

 עקות ,ןפדפדה תריגסל םרוג שדחה גאבה

 .עדימ דבאמ םיתעלו תונולחה תכרעמ לכ תא

 שמתשמה לע היהי דובעל ךישמהל ידכ

 םא עודי אל ןיידעו בשחמה תא שדחמ לחתאל

 .ןהשלכ תוחיטב תויעבל םרוג הז גאב

 רסוח בקע םרגנ גאבהש אוה רורב ןכש המ

 יגתמ דחא םע דדומתהל ןפדפדה לש תלוכי

 הז הב ךרדה תא ןאכ ףושחנ אל) [11'א11.-ה

 עודי תוקידבה יפ לע ךא ,(קיודמב השענ

 ף/וחצסש< 95 תוכרעמב עגופ אוה יכ

 .\צוחסיאפ [\1 4-ו

 סובמולוק טקיורפ

 ,המיקמו לפא תרבה ר"ויה ,סבו'ג ביטס

 םע הרבחה לש הדיתע לע רמהמו ןוכיס הקול

 לפא תרבח דועב .ירמגל שדח קושל הסנכיה

 קושב לטניא - טפוסורקימ לומ דומעל השקתמ

 ץימא ןוכיס תחקול איה ,יתרוסמה םיבשחמה

 ירמגל השדח היגטרטסא המצע לע תלבקמו

 .סובמולוק םשל הנועה
 תוכרעמ לש בולישב קסוע שדחה טקיורפה

 ירישכמ תא וליכיש תומלש תויתיב רודיב

 םע בולישב םירכומה םיירודיבה למשחה

 לע תססובמה טנרטניאל רוביה תכרעמ

 דובעת וז) לפא לש השדחה הלעפהה תכרעמ

 זכי ןכ טרדנטסב

 רוכזל יאדכ ךא ,רידא לאיצנטופה הרואכל

 םושמ הובג ןוכיס לעב אוה הזה קושהש

 וא הדימה תומא לכ ועבקנ אל ןיידעש

 .לועפל רומא אוה םהב םיטרדנטסה

 תכשמנ הווא'ג תונכתה תפש ביבס המחלמה

 .תאש רתיב
 חותיפ לע [1: תרבח העידוה הנורחאל

 אלו תונטק תוכרעמל הלשמ "הווא'ג עונמ"

 .ןאס תרבח לש הז לע ךמתסהל ךישמת

 לוטיבל תוצרחנ תלעופה טפוסורקימ ,התמועל

 שמתשת ,הווא'ג לע ןאס לש תוידעלבה

 11: לש הסרגב

 ךמתסהל ךישמת יכ [1: העידוה תאז םע

 שא[א-ה יבשחמב ןאס לש הווא'גה לע

 ,הלש םילודגה םיבשחמבו

 דרשמב םסוריו

 לגוסמו הנורחאל ףשהנ סוריו לש שדח גוס

 "לייטל"ו טפוסורקימ תותשרב בשייתהל

 רבעומ אוה רשאכ תידרשמה תשרה יבחרב

 .םישמתשמה לכל ףתושמה םינותנה דסמ ךרד

 השק היעב רצוי אוהו סוריו לש שדח ןז והז

 לכמ עיגהל לוכי אוהש ןוויכמ תודדומתה לש

 ,תימינפה תשרב םירבוחמה םיבשחמהמ דחא

 םיבשחמה לכ לא תרשה ךרד תוריהמב רובעלו

 .תשר התואב םירבוחמה
 (21:06 -ה תכרעמב "בשייתמ" סוריווה

 עיגמ ךכ ידכ ךותו ץבוקל ץבוקמ רבוע ,תרשב

 ,הז רשקהב .תשרב םישמתשמה לכ לא
 הנגה תכרעמ הנשי יכ טפוסורקימ העידוה

 איה ךא ,הלש (1606[[2-ה תכרעב תימינפ

 תוכרעמ תא םוריווה ףקע דציכ תקדוב ןיידע

 ותצופת יכ הרבחב ועיגרה ,ךכל טרפ .הנגהה

 ידסמ לש רבעמ ןיאו תויה הכומנ סוריווה לש

 .תימלועה טנרטניאה ךרד םינותנ

 םיתיתפ |
 םאש ךכ ,םיריחמ "תכתוח" מ.ב,י א |
 | ,מ.ב.י תרצותמ בשחמ תונקלש תבשח |

 | ק-11-233 .תונמדזהה תא לצנל יאדכ
 1,1005 םויכ הלוע ,ןיינעה ךרוצל |

 ,ב"הראב
 | םיבשחמה םלוע לע תצק דומלל םיצור 3 |

 | שפחל יאדכ ,ןכבו ?םיעלקה ירוחאמש
 | ר"ויה לש תקולחמה ררועמ ורפס רחא

| 

 | ..ולירמא טרבליג ,לפא לש םדוקה
 . םיכמותהמ דחא ,'ץטאה ןירוא רוטנסה *

 .,תישפוח הלכלכב רתויב םילודגה
  דגנכ לעופה לודגה יבולל ףרטצה

  םא איה חתפמה תלאש .טפוסורקימ
 | תרדס תארקל ףסונ לודג דעצב רבודמ |
  ינקירמאה לשממהש תפסונ תולבגה |
 .קנקה תרבח לע ליטהל לולע |
 העצבתה תפסונ טנרטניא תפקתה < |
 * הטוסנימ תטיסרבינוא לע הנורחאל |

 לכל הבר תויטאל המרג הפקתהה
 | הטוסנימ תנידמ לש הבחורו הכרוא
 תומייקש יוביגה תוכרעמ תורמל
 .רוזאב

 | 2 "רש 5% "7% = -

 שדוחה רתא

 ךה6 זז +

 שומישל למס הווהמש י'גידורפה תקהל
 לא העיגה תומדקתמ תוילקיסומ תוקינכטב
 שמתשהל לדתשמה רתא םע טנרטניאה
 .תשרב תעצומה היגולונכטה בטימב
 בר רמוח הקהלה הגיצמ ,טנרטניאב
 שומישה רשאכ 5006%\ש8ע6 תייגולונכטב

 אלו רתאב טושפה טווינל םג) היגולונכטב
 הווהמ ,(םידחוימ םילולעפ עצבל ידכ קר
 - םירתא תריציב השדח היצפסנוק
 דחא קימיגכ ןויסינה לכ הארנ ,הליחתב
 ןתינ ,הרצק תוסנתה רחאל םלוא לודג
 יידמל בוט ןפואב דבוע קסעה יכ שיגרהל
 םירוזפה םינטק היצמינא ירותפכו
 םיכסמל השיג םירשפאמ ,םינוש תומוקמב
 תא םיכפוהו רתאה יבהרב "םירתסנ"
 ,רתוי ןיינעמו שגרמל וב טוישה

 דובעל רתאה ןנכות ,תינכט הניחבמ
 הטושפה המרהמ ,תוליבקמ תומר שולשב
 איהש תישילשה המרל דעו רתויב

 בטימ תא תכרוצ ,רתויב תבכרומה
 המישרמהו "הדבכ"ה םג איהו ?!טק-וח% - ה
 לש הקפהה ךילהת ,לכה ירחא .רתויב
 רוציל הרטמב הנש טעמכ ךרא טקיורפה
 םירושיק אוצמל רשפאמש ליבומ רתא
 .םיצירעמ ינומה לש םיימשר אל םירתאל
 :רתאה תבותכ
 1ק://ע וא .כזס0ופצ .סס.טא
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 הסינכב רקובה לש םיקקפה
 וב ואצמש בוחרב הנתמהה ,ביבא לתל
 - טקרמרפוסב הפוקל רותה ,דושח ץפח
 לש םיחנומב ךא ,םינבצעמ תמאב ולא לכ
 השק ,םיבשחמה םלועב ןמז דספה
 הדובעה - תויטאמ | םלעתהל

 איה תלאשנה הלאשהו טנרטניאב
 .תואיצמה ביוחמ רבדה םא

 תשרה הללגבש הנושארהו תירקיעה הביסה
 הננכות אל טנרטניאהש איה ךכ לכ תיטא
 םתואש םידבכה םיסמועב דומעל הליחתכלמ
 לכש שיגדנ ,ןיינעה ךרוצל .םויכ תאשונ איה
 תירבה תוצרא יבחרב טנרטניאה תיתשת
 תא תזכרמו תימלועה טנרטניאה זכרמ איהשו
 םיבושחה םירתאה לש טלחומה בורה
 םיזכרמ השימח ךרד תתשורמ ,(םיבשחנהו
 800/10 לש םיווקב םהיניב םירבוחמה םילודג
 הל תכורצתל תברקתמ הניא וליפאש תלוכי)
 אל וז היעב ךא ,(תשרה ישמתשמ םיקוקז
 יקפסל התוא ריאשנ ןכלו בורקה ןמזב רתפית
 הרדשה טוהל םיארחאה םילודגה תורישה
 .טנרטניאה לש יזכרמה

 ןחבאל אוה תושעל םילוכי ןכ ונחנאש המ
 םידקומה תא תולגל ידכ בלש רחא בלש
 םתוא רוטפל תוסנלו תויטאל םיירקיעה
 שומישה לועיי וא תורחא תוביטנרטלא תרזעב
 ךופהנ יכ חיטבהל םילוכי ונניא ,לכה ירחא -
 הפיחד םג ךא ירארפל ךלש וראבוסה תא
 ,תרזוע הנטק

 ו88 רתא לש תוריהמה תקידב
 ךילע בוהאה רתאה םע רשקה תריצי םאה

 םא ררבל ךילע לכ םדוק ?יידמ בר ןמז תחקול
 רתויב הבוטה ךרדה .ומצע רתאב איה המשאה

 זצ6ז.)160ו6 ומכ הנכות םע איה תאז תושעל
 ,(םימדוקה תונויליגהמ דחאב ונרקס התוא)
 לכ וא 11ןג|ווש< 518ז[ו%ה [הו6חהו

 ידי לע - תומוד תולוכי תלעב תרחא הנכות

 לש םושיר רוציל לכות ןהמ תחא לש הצרה
 ,ןמז ךרואל רבודמה רתאה תדובע תוליעי
 .םינוש םינמזבו תונוש תופוקתב

 הבוט העש
 לע ירוטסיה ףרג רוציל ןתינ תונכותה בורב

 לש םהיעוציב תא קודבל ,םימיוסמ םירתא
 תא ןוחבלו םירחא תמועל םימיוסמ םירתא
 הז ןפואב .יללכ ןפואב רתאה לש םיעוציבה
 ינורכ ןפואב םייטא םירתא ןיב ןיחבהל לכות
 .םעפ ידמ ער םוי םהילע רבועש םירתא ןיבל

 ולש הבוגתה ןמז רשא רתאב לקתנ התא םא
 ריבס זא ןמז ךרואל תוינש 12-מ רתוי ךורא
 ,ללכב .דחוימב יתייעב רתאב תלקתנ יכ חינהל
 טנרטניאה לש העבט ללגב יכ רוכזל יאדכ
 ונאש ינפלו תוריהמב תודרומו תוילע ונכתיי
 תויטא לש הנעטב םיוסמ רתא לעבל םינופ

 קודבל ונילע תגלפומ |
 ,ןמז ךרואל רבדה תא
 לבוסה רתאל ןורתפה
 אוה תודרומו תוילעמ

 תועשב רתאב רוקיב
 - איש תועש ןניאש |

 רבדה

 לולעצ

 תויהל

 יתייפע ב
 ןוויכמ תצקמב

 ץראב אישה תועשש
 (הלילב 1-ל ברעב 8 ןיב)

 רתויב תולוזהו תוחונה ןה
 שומישה איה תפסונ תורשפא .שומישל

 דוע םיפדה תא רירומש המ ,011-1וח6 ןפדפדב

 בלשב רשאכ ,םתוא אורקל הצור התאש ינפל
 ךנמזב רתאב אורקלו ןייעל לכות רתוי רחואמ
 המוד ןורתפ .תשרל רבוחמ ךניאשכ ישפוחה
 קפס לכל םויכ) ןכזסאע תרשל תורבחתהה אוה
 םא ררבל יאדכו קזסאעצ שי ץראב טנרטניא
 .(וילא רבוחמ התא

 קוב
 הקידבה תונכותמ תחאב קיזחמ ךניא םא

 רזע תנכות יהוז - קוח< - ב שמתשהל ןתינ
 רתא לש הבוגתה תוריהמ תא תקדובה הנטק
 ןמז תדידמו עדימ חולשמ ידי לע קחורמ
 לעמ אוה הבוגתה ןמז םא .הבוגתה
 ,יטא רתאה (היינשה תויפלא) 150008 - ל
 קחורמ רתאהש לככש ןובשחב תחקל יאדכ ךא
 וילא עיגהל ידכ רתוי בר ןמז שרדיי ךכ רתוו
 הנוש ב"הרא לש יחרזמה ףוחב רתאל ןמזה)
 ,(הילרטסואב רתאל שורדה ןמזהמ

 העיגמש שוחק -ה תנכותב שמתשת ךכ
 :/וח₪0%5 95 - ה תכרעמ םע
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 קוחפ בותכ ךינפל תדמועה הדוקפה תרושב .2
 הסנמ התא וילא רתאה תבותכ תא וירחאו
 דבלב רתאה תבותכ תא רילקהל רוכזו עיגהל
 םא .האולמב תבותכה לכ תא ףיסוהל אלו
 :תבותכל עיגהל הסנמ התא לשמל
 וכ: / רע א 6011168 טסה[ 6 /
 שיקהל ץלאית םופפוטוטש7[
 ,דבלב וחש ואו .ש60011185.00ח3
 המגודב היופצה הבוגתה תא תוארל ןתינ
 :הטמל

 לש תואצות 4 ונלביק תוארל ןתינש יפכ .3
 לכ לע הבוגתה ןמזו וחלשנש עדימ "תוליבח"
 .ןהמ תחא
 לבקתת "6ףטספו !ווח66 סטו" לש הבוגת .4
 הבושת תלבקל היינשמ הלעמל הרבע רשאכ
 ןיידע והז היינש לארשימ םיקחורמ םירתאל)
 רשא םיתרש םנשי יכ רוכזל ונילע .(ריבס ןמז
 קלחכ ות תוקידב לע וביגי אל הנווכב
 תאז תולגל ידכ ךא ,םהלש הנגהה ךרעממ
 הליעי קוחש תנכותב שמתשהל ונילע
 יבחרב אוצמל ןתינ הלאכש תונכות ,רתוי
 ,לקנב טנרטניאה

 בוכיעה רוקמ רותיא
 תותשר לש תפעוסמ תשר איה טנרטניאה

 < םלועה יבחר לכב היינשל תחא תורבוחמה
 רפסמ תומייק םישיבכ תשרב ומכ קוידב
 ךלהמבו ,ינשל דחא םוקממ עיגהל םיכרד
 הרצקה ךרדה תא רוחבל שמתשמה לע ךרדה

 ו 4

 .וצפח זוחמ לא עיגהל רתוי הריהמה וא רתוי
 ךרואל םיבשחמהו ךלש בשחמה הז הרקמב

 ךרואל עדימה תא םינווכמ רשא ולא םה ךרדה
 עדימה רוקמ לא ךתיבב בשחמהמ ךרדה
 םיביתנ ךרד וכרד השוע עדימה - הרזחבו
 םדיקפתש םיבשחמ השעמל םה ולא) םיבר
 לכש ,(דעיה לא רוקמהמ עדימה תא ןווכל
 .ךל תמרגנה תויטאל םורגל לוכי םהמ דחא

 םימרוגש םינושה תורוקמה תא תולגל ידכ
 תכרעמב שמתשהל ןתינ תויטאל ונל
 - ךזגס6שח תארקנה הנכותב \\'וחשסופ 5
 שאזא תנכות לש םוגרת השעמל והז
 .דז306ז0₪16 תארקנה

 :הזכ אוה הב שומישה ןפוא
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 תא הירחאו וזגטסזו בותכ הדוקפה תרושב .2
 הסנמ התא וילא שקובמה רתאה תבותכ
 .יגהל

 "תונחתה" תמישר תא ךל ןתית הנכותה .3
 הבוגתה ןמז תאו דעיה לא עדימה רבוע ןכרד
 לש יברמ רפסמב תדקפתמ וז הנכות - ןהלש
 אל איה רתוי ןנשיש הדימבו ,"תונחת" 0
 ,ךישמת

 איה עדימה רוקמל ךלש רושיקה תוריהמ
 - לולסמה ךרואל םינמזה לכ לש םוכסה
 ,ךלש תויטאל םרוג המ תעדל לכות הז ןפואב
 רבודמש וא ךרדה ךרואל ימוקמ סמוע והז םאה
 תויטאה םא) ךלש תורישה קפס לש תויטאב
 לוקשל יאדכ ילוא ךרדה תליחתמ העיגמ
 ,(תוריש קפס תפלחה



 רושיקה יוקינ

 רתויב הברה תויטאל תומרוגש תויעבה תחא

 .התוא תולגל לק ונלזמלו וקב םישער איה

 ירוביחב ומכ םיילטיגיד םיווקב רוביחב

 היעבה םימוד םירוביחו םילבכ םדומ ,[50%

 יהוז ליגר ןופלט רוביחב ךא ,תמייק הניא
 םיווקה תוכיא לארשיב .רתויב הרומח היעב

 ונתיאמ ולאו ,ןמזה םע תרפתשמו תכלוה

 טלחהב םינש שולש ינפלמ בצמה תא םירכוזש

 ,לדבהה תא ךירעהל םילוכי

 קפסה ןומזת
 ךלש תורישה קפס לצא םימדומה םאה

 ןיב תומיאת שי םאה ?ךלש ומכ םיריהמ
 רסוח שי םאה ?םידדצה ינשב םימדומה

 םיבוכיעל ךל םורגל לולעש והשלכ המאתה

 ?ךרוצל אלש
 יתוריש קפס לא רבחתמ התא רשאכ

 תא לבקמ התא ,ךילהתה ףוסב ,ךלש רושיקה

 אוה ךלש םדומה םא - תורבחתהה תוריהמ

 ךלש תורבחתהה תוריהמו 33.6אק% תוריהמב

 ךלש וקה שער תא קודבל ןתינ ,ןכ ומכ

 ךניא רשאכ) תרפופשה תמרה ידי לע טושפ

 יאוול שער לכל בטיה בישקהלו (ןבומכ רבוחמ

 רפסמ תאז תושעל יאדכ .עקרב הלוע רשא

 לבקל ידכ תועש רפסמ לש לדבהב םימעפ

 יכ ןיחבמ התא םא - רתוי תונימא תואצות

 רשק רוציל ךל יאדכ עקרב םיבר םישער םנשי

 ,תאז םע .וקה תא קודביש קזב יאנכט םע

 אלא וקב היעבמ תעבונ הניא היעבה יכ ןכתיי

 ךיראמ שטוח ומכ תיבב םיימינפ םירוביחמ

 .ןקדזה תצקש ןופלטל

 אולמ תא לצנמ ךניא 28.8%608 איה
 .ךלש םדומה לש לאיצנטופה

 הלוכי רתוי תיטא תורבחתהל הביסה

 םימדומהש םושמ וא וקב םישער בקע םרגיהל
 תושמתשמ ,םיתעל .רתוי םייטא ינשה דצב

 םשל רתוי םייטא םימדומב טנרטניאה תורבח
 יאדכ ןפוא לכב ךא ,םיריהמ םימדומ לש יוביג

 תוריהמ וזיאב ךלש השיגה קפס םע ררבל
 .םאתהב ךיתופדעה תא בשחלו ולש םימדומה

 םימדומ תויוריהמ לש רשקהב תפסונ היעב

 תוריהמב םימדומב תומיאתה רסוח איה

 היה אל הנורחאה הפוקתל דע רשאכ ,%

 .וז תוריהמב םילעופה םימדומל דיחא טרדנטס

 וניקתהו ורהימ רבכ תורישה יקפסמ קלח

 םיטרדנטסה ינשמ דחאב ושמתשהש םימדומ

 לצא טרדנטסה םא ךא ,רבעב םימייק ויהש

 םדומה לש טרדנטסהמ הנוש תורישה קפס

 תוריהמב קר םהילא רבחתהל לכות זא ךלש

 קפס םע ררבל םיצילממ ונייה) 28.8%05 לש

 אוה םאו שמתשמ אוה דויצ הזיאב תורישה

 םנשי ,ןכ ומכ .(שדחה טרדנטסה תא םאות

 לע הנכותב המאתה רוציל םירשפאמה םימדומ

 תרציימה הרבחה לש רתאהמ ץבוק תדרוה ידי

 ררב רוזעי אל הז םא - ךתושרבש םדומה תא

 םאות רשא רחאל םדומה תא ףילחהל ןתינ םא

 .דבוע התא התיא הרבחה לש טרדנטסה תא

 קפס לומ הדובע
 הצורמ אל התא םא תושעל רשפא המ

 רשקתהל ןתינ דימת הז בצמב ,ןכבו ?תורישהמ

 ליחתתש דע םהילע חורצלו הכימתה ישנאל

 שיגרהל ךל םורגי ילוא הז .םיעבצ ףילחהל

 המ ,בצמה תא רפשי שממ אל ךא רתוי בוט

 שממ אלו םיליגר רבכ םה יכ חינהל ריבסש םג

 .תוניצרב ךילא וסחייתי

 ןנולתהל הצור התאש טילחמ התא רשאכ

 ,םינותנב דיוצמ היהתש בטומ תורישה ביט לע
 םימעפ המכ ,רבחתהל ךל חקל ןמז המכ :ןוגכ

 חקול ןמז המכ ףוסבלו ,רבחתהל ידכ תרשקתה
 םא .תועשו םיכיראת חולב םיאצמ תובגל ךל
 אלש ףידע תיניצר הרוצב םינותנה תא םתזכיר

 שיא וא תינזכרמה ,הריכזמה לא םתוא תונפהל

 יארחאה להנמה לא תשגל אלא הכימתה

 וזו הכימתה להנמ לא ךתוא ונפי ללכ ךרדבו

 תקלחמ להנמ םע החיש םלוא הער אל הלחתה

 הלוכי הרבחה ל"כנמ םע ףא וא תרושקתה

 םא .(רתוי הליעיכ המצע תא חיכוהל

 שיגרמ התאו ךלש תורישה ןתונמ תשאייתה

 טושפ ןיינעב עיקשמ התאש ףסכהו היגרנאהש

 הזיא לא ררבל יאדכ ,הרומתה תא םיווש םניא

 ,הז בלשב .רבחתהל יאדכ רחא תוריש ןתונ

 םה םא םירכמו םירבח רתויש המכ לאש

 ,לכה ירחא - םהלש תורישה ןתונמ םיצורמ
 המלש הנומת רוציי רשפאה לככ בחר רקס

 .שחרתמה לע רתוי

 .תואיצמה תניפ
 תואיצמה תניפ תא םישידקמ ונא םעפה

 ומקוה רבכמ אלש ,תיסחי םישדח םירתאל
 דקוממ תוחפהו בחרה להקל וחתפנו |
 .ללכ ךרדבמ |

 הקירמאב םיינפוא ילויט |
 וכ: רה 1 ות א .6 ור

 ןופצ יבחרב םיינפוא ילויט עיצמ הז רתא

 רתאה - 11-18 יליגב רעונ ינבל הקירמא

 לע םינווגמ םילויטל תונוש תוינכות עיצמ

 .םינוש םירוזא ינפ

 הינרופילקב םיטרס
 11:20 61ו1.63.0%
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 םייזכרמה םירוזאה לכ תא גיצמ רשא רתא

 עדימ ליכמ השעמלו םיטרס םימלוצמ םהב

 - הינרופילקב םיטרסה תיישעת לכ לע בר
 לכה - דועו תומוקמה ,םיטרסה ,םינקחשה
 .הנידמה תונוטלש תובידאב

 הציפה תווח
 ו 1: ראה .ןכו קלה [ּה ויה סט

 ?הציפ םילדגמ הבש הווחה תא תוארל הצור
 יבבוחל - הוה רתאב רקבל ךל יאדכ דואמ
 ...ללכב םיבבוחלו הציפ

 ובו | ו ב ב
 ו 11 ןכ://רארארא 60011165.
2 !116 

 בוציעבו תוננגבש תונמואב קסועה רתא

 םייפהפי םימולצת ליכמ רתאה - יונ תוניג

 איבהש ןוניגה ךילהת רואיתו יונ תוניג לש
 .ךכל

 םיב םישלוג
60 61501 //: ₪111 

 הזה השילגה רתאו ןאכ שממ רבכ ץיקה

 םגו םיגוסה לוכמ םישלוגל בר עדימ ליכמ

 םילגהו ףוחה תא תועש 24 תמלצמה המלצמ
 ןתינ ךא ,ץראב וניא רתאה םנמא .וינפ לעש
 תשילג לע םיטעמ אל םיטרפ ונממ דומלל

 .םילג

 ?הקסלאב השפוח
 112: /רארארא 315 310.60

 ?הקסלאב השפוח לע תבשח םעפ יא םאה
 םייק םרובעו ובשחש ולאכ שיש ררבתמ זא
 ידכ ךירצ התאש המ לכב קסועה ,הזה רתאה
 ,הקסלאב השפוחל עיגהל

 ?םיבאז

 ו כ :/ 11 הזה

 רו [666)/

 תויהל לוכי רבדמוש םג" :רמאנש ומכ

 . הצממ רתוי וא תוחפ וז המסיס - "והשמ הווש
 .הזה תיבה רתאב אוצמל ןתינש המ תא

 זה
 11 כ: .50173.60 1/6

 רכב זר 8 15 ד 1

 םע ןזאל ונילע הינרופילקב ונרקיבש ירחא
 יפוח ,הנידמה לש ינשה דצב רוקיב
 ...הדירולפ

 | ןייבע

 | לוכי ינא םאה" :םילשורימ יעור
 | ךכ ,186 -ב ילש יוניכה תא רומשל
 וב שמתשהל לוכי אל דחא ףאש
 "ליל תוזחתהלו

 תושעל לוכי התאש רבד ןיא השעמל
 תועשב ךלש יוניכב שומיש עונמל ידכ
 ןנשי ךא ,1א0.-ל רבוחמ ךניאש
 ארקנש תוריש תוליעפמה תותשר
 יוניכה תא םושרל ןתינ וב ,חו6א6
 ידי לע הז םשב שומיש עונמלו ךלש
 .םירחא

 תותשר ןתואב קר רבוע הז תוריש
 ינאו (תורחאה תותשרב לעפי אל אוה)
 תשרב הזכ תוריש םייק היה םא יכ חינמ
 תייה רבכ הב רבדמ התאש 186-ה
 ,וילע עדוי

 םע םיבתכמ ונילא חולשל םינמזומ םתא

 םיניינעמ םירתא תולאש ,תונויער ,תובוגת

 :ונלש ראודה תביתל דועו

 .1ה16ןרא 17609 51
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 יובש ב

 יקצסולופ ןרע :תאמ

 ו ו

 רוטלומיס אוהו היגברונמ ונילא עיגמ

 ב ו ו י-ם ]=
 ג מ ב ו

 סוטמב הטילש רשפאמ לכה לעמו בטיה
 .םויה דע תמייק התייה אלש

 תיפרג תלוכי
 ו ייל ין ב וש ₪ יניב

 םיסוטמה - דואמ םיטרופמ םימצעה לכש
 לי יו יב ייל ל
 ,תאזמ הריתי .תוניוצמ תורוטסקט םע
 עקרקה לש טוריפה תמרל תתל ךירצ
 םירוטלומיסל דוגינבו תויה ,ףסונ טידרק
 םיללוכו םיטרופמ עקרקה ינפ םירחא
 ההובג תוריהמב םיפלוחש םיקמעו תועבג

 .םהילעמ סט התאש ןמזב
 ו ו מ יו כ יממה יב וי ישב

 תריוואל ןקחשה תא סינכהל םירומאש
 םיחילצמ אל םה וז הדוקנב ךא ,קחשמה
 םיריבסמ אל םהש רחאמ ,יידמ רתוי

7 

 וא קשנ ילכל ,םיסוטמל עגונב קיפסמ
 לכב טוקנל שיש תונושה תוקיטקטל
 רי יל יב

 12 ו <
 שדחה סוטמב הסיט לש המ ןמז רחאל

 סיטהל ףיכ שממ - הבושח הדבוע םילגמ
 ,ןהשלכ ןומיא תומישמ ןיאש תורמל .ותוא
 ךינפל םילגתמ םייסיסבה םיטנמלאה
 ,השעמל .תרפתשמ הטילשהו ,הרהמב
 ל כ 7
 קפסמ אל אוהו ,הסיט לש םירוטלומיסב
 ול םיקקזנ םישדח םינקחשש עדימ ןקחשל
 דעוימ אוהש רמול רשפאש ךכ ,תושאונ
 להקה קוידב הזו - רתוי םיסונמ םינקחשל

 יי ו יי

1 

 יי"

 ו
 התארנ אלש תידוחיי היצפוא ונינפב

 ב ין )יי

 ,ןב\ חנצמב טלוש התא ,םוטמהמ ךמצע תא
 תחנתש רחאלו (ותוא סיטמ שממ התא ,ןכ
 לסחלו חדקא םע בבותסהל לכות ,ותרזעב

 אל םנמא הז) ביואה חטש לע םידגנתמ
 .(!ףיכ הז לבא ,דסאזה תגזק=ת

 דוסיה תויצפוא
 ןקחשה ינפב תודמוע קחשמה תליחתב

 תורישי סנביהל ןתינ - תויצפוא יתש

 יודמ רתוי ילב ריהמ םינפ-לא-םינפ ברקל

 הכרעמל סנכיהל ןתינש וא "חומ לובלב"

 ןה האירוקו היבמולוק ,ןטסינגפא .המלש
 ,ץיצפהל ןתינ םתוא תומוקמהמ קלח קר
 קשנמ תועצמאב תושענ תולועפה רשאכ

 יי
 ברקה תוכרעמ ,תאז םע .(יטירק ןפואב

2 
 .ההובג תויקחשמ

 ינו "תה | יב יי = שמ יו ל יי
 = יכיר = מ ו יי

 ,(דממ תלתה יאלפו בוט קחשמ עונמ םע
 וניא סואד 5ד8]אא ק101158 ךא
 יאדוול בורקו םינומהל רוטלומיס

 ו יי
 םע אקווד וליחתי אל ,רוטלומיסב

 .(ץלמומ אל שממ הז) הזה רוטלומיסה
 םישפחתמש םיסונמ םינקחש ,םתמועל
 השדח הרמוח םע שדח סוטמ לש רגתא
 .תועבצאה תא וקקלי טושפ

 זק תרבח לש /-22 4)ע |
 | םכיניבש םיסונמה םיסייטהש ינפל

 | לכש ריכזהל יאדכ ,תויונחל םישגינ

 | תזמור קחשמל עגונב השדח עדימ תסיפ

 םירחתמה תא סומרי ת-22 00-ש

 םכל יאדכ .רנא'זה תא שדחמ רידניו |
 ועיגתש ינפל ןובשחב הז תא םג תחקל |

 ...יתשלכ הטלחהל

 מ היה' אל הזש ול ונומא

= 2 

 ייל | ןז הד וח שה

 !תחבשמ תונותיעה
 ("ןוליפ" לש םיקסעה ףסומ) "...ירוביצ עגפמ ,יתבר הירורעש"

 (סרפ יאצוי ןוחרי) "...הנש םירשע הזמ הריבה ןשושב לדחמ הזכ היה אל"
 (תסנכה ןואטב) "...לארשי תנידמל הפרח"

 "72/0722 תובידאב ("הרדח לש רדחהי"' ןועובש) "...ןרותה יצחל ודרוה הרדח תובורא וליפא"
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 ןוטליה :ןפוצה םש
 איג בשייתה טהול ץיק םוי לש וברעב

 ,ותוא קילדה ,יתיבה בשחמה לומ ןוטליה
 תא הליעפמ \(\:ם0008% 95-ל בישקה
 רתאל סנכנו טנרטניאל רבחתה ,המצע
 מ"דומה תייוורט ינקחש לש דחוימה
 -- | .םלועב

 םיעשעשמ קחשמ יבבס המכ רחאל
 קחשמ תנמזה לביק אוה (ןבומב ,חצינ םהב)
 היה ולש יוהיזה דוקש ןקחשמ
 אל ללכו ,הנמזהל הנענ אוה .":66 גק| ]ופ"
 ותוריהמ יהמ" היה ינושארה ללמהש עתפוה
 םידמג השולשב סומע ןופירג לש תעצוממה
 ךא עוגר ריווא גזמב ינוניב רכוס קשו
 "?רירק

 "?ןפוצ םש .ש"מק 21.66" :הנע ןוטליה
 ."ןמ-היווירט "גהנע ביריה
 "?עמשנ המ ,םטייג ולח" :בישה איג
 וניליג" ,סטייג-ליב הנע "!העווז"

 קר /וחשסוא< 98-ב ונלתשש םיגאבהש
 וישכע .רתוי הליעיל תינכותה תא םיכפוה
 ינפל ןטק גאב דוע ףוחדל םיסנמ ונחנא
 אל ו\והשסטאפ 98-ש ךכ ,קושל אצנש
 המצע תא  רימהל  םיכסת
 שוכרל וכרטצי םלוכו \/וםשסואפ 2000-ל
 ".יאוחשסשפ 95 תא בוש

 והשמ שי" ,איג הנע "!ןויער הלחא"
 "?ינממ הצור התאש

 המישמ ונל שי" ,ליב בישה ".ןכ"
 ,םידחוימה ךירושיכ תא תשרודש תדחוימ
 ".ןמ-היווירט

 ".ןכומ דימת ינא"
 תכרעמל ץורפתש הצור ינא ,עדוי ינא"

 ,םשה תא שפחל יל ןת ,יהשימ לש בושחמה
 לוק עמשנ ".ייפ-הל ןגרומ :הא ,עגר
 .הטבח

 "?םש התא ?ןמ-היווירט"
 הרובחה תא ףשפשו איג הנע ".ןכ ,הא"

 לוכי התא .ןאכ ינא" ,וחצמ לעש הלודגה
 "?טפוסורקימ לש רחא יאשח ןכוס חולשל
 .עיצהיאוה "?סניפ איג" ,לאש אוה

 שי" ,ליב הנע "!אל ןפואו םינפ םושב"
 תכרעמ הקיזחמ וזה השאהש עדימ ונל
 4 קק!6 תרצותמ תמדקתמ דואמ בושחמ

 סורהל םיבייח ונא !וניאר אל התומכש

 ]כ

 דבלמו ,התוא קוושל וסנייש ינפל התוא
 רתויב בוטה ןכוסה התא דרופורק ידניס
 ".ונלש

 םאו" ,איג ןיינעתה "?השוע איה המ"
 "?תווצכ יילא התוא ףרצת ילוא רבכ

 ידניפ ךא איג ךתוא בזכאל יל רצ"
 ינכוס ידי לע שדוח ינפל הדכלנ דרופורק
 לכב .ללכושמ טובור ידי לע הפלחוהו ביוא
 עגרב ךילא םירבעומ המישמה יקית ,ןפוא

 לכ שיחכת טפוסורקימ - ספתית םאו הז
 דימשי ךלש בשחמה ,הזמ ץוח !ךילא רשק
 ".תוינש םישולש דועב ומצע תא

 העשב המישמה ץבוק תא סיפדה איג
 לכ תא עולבל הלחה וצוחשסושפ 95-ש
 המכ רחאל ,ףוסבלו ךסמה לע םילמסה
 קסידה תא תשקב ףיעהל ,םידירחמ םישער
 .בשחמה זראמל ץוחמ לא חישקה

 ,איג חנאנ ".תויוטש ןתוא םעפ לכ"
 .הטצניפ ףלשו קסידה תא םירה

 איג ול קפד טהול ץיק םוי ירהוצב ,ךכו
 לש התלד לע ,היווירט ספא ספא ,ןוטליה
 חתפ יבא תוינש המכ רחאל .ייפ-הל ןגרומ
 ליעפהל רומא היה רשא רבד ,תלדה תא ול
 ןכוס לש הקעזאה ינומעפ לכ תא
 הז המ םושמ ךא ,ןוטליה איגכ םישוח-דח
 .הרק אל

 ,החפ'צ ול דירוהו יבא קעז "!ןוטליה"
 "?הפ השוע התא המ"

 ,רעס-ןב תא שפחמ ינא .םולכ ,הא"
 "?דמגה תא תיאר

 ".תרפועל רוזעל םיסנמ ןגרומו אוה"
 בשוחש בהזה שוג ,רכוז התא" ,יבא הנע
 "?תרפוע אוהש

 תוליעיב וקרס ויניע ,איג הנע ".ןכ ,ןכ"
 .יידמ הבר תוליעיב אל יכ םא) רדחה תא
 ןגרומ לש התרידמ םיקלח שי ,לכה ירחא
 .(טולקל ברסמ טושפ ישונאה חומהש

 יד ,ותיא רבדיש דיורפ תא ונמיז םה"
 ".תמאה ןעמל ןיינעמ

 אוה יכ רמאש טבמב איג הנע ",והשמ"
 ,יבא לש וישוקשיקמ הלימל בישקה אל
 ".רדסב ,ול ארקת"

 ,איג לא ךייחל רזחתו יבא קעז "!ןרע"
 ".סנכית ,הפ היינש דוע אוה"

 67.4 לוקוטורפל עדומ היה אל יבא

 טפוסורקימ ןכוס יכ עבוקש ,שולש ףיעס
 םא קר ןודז תנווכב הרידל סנכיהל לוכי

 לש ןכופ והשזיאש אל .המינפ ןמזוה

 תייצל םעפ יא חרט טפוסורקימ
 אלמ אוה לכה ירחא ,הזה לוקוטורפל
 .םיגאב

 חבטמהמ יל יתצצ ינאו סנכנ ןוטליה
 .ןגרומ לש

 ,העתפהב איגל יתינפ ".םירק שירייא"
 יפלקמ קוחר הכ ,םולה ךתוא איבמ המ"
 "?ךלש היווירטה

 איצוה ימ ,תוצוח דמג" ,ךייח ןוטליה
 ןיינעתמש ימ) "?הנבלה הפילחהמ ךתוא
 אוצמל לוכי םיירכז םינפ תלבק יסקטב
 רב .ג.א לש םיהדמה ורפסב עדימ רדוע
 םעפ ידימ תימסוק תושיכ וצאמה"
 .("אל םג םימעפלו

 .יתלאש "?הפ השוע התא המ זא"
 "?ןאכ ןגרומ" ,איג בישה ",יולת הז*
 זא חילצה שממ אל דיורפ .אל עגרכ"

 ".גנוי תא שפחל הצפק איה
 סיטרכ וסיכמ טאל טאל איצוה ןוטליה

 "?ןגרומ לש בשחמה הפיא" ,היווירט
 ,יבא הנע "?דיתעהמ קק16-ה ,המ"

 "?המל ,םש ןוראה ךותב אוה"
 היווירטה סיטרכ תא ונילע קרז איג

 תאו יתוא ףטעו ריוואב םיינשל הצחנש
 .הקודה תשרב יבא

 הצור ינא םג" ,םייניע יבא רעפ "!ואוו"
 "!הזכ דחא

 .וינפב יתנייצ *.םידוכל ונחנא ,יבא"
 ןיינעה תא דבאמ ינאש רמוא אל הז"

 .תשרה תא םעטו יבא הנע ".ילש יעוצקמה
 ףלשו ותוא חתפ ,ןוראה לא שגינ אינ

 - ןגרומ לש שדחה ק16-ה תא הצוחה
 תנשמ רשיה הילא אבוה יחכונה םגדה

 .ץוציפ שממ הארנ אוהו 1
 רמא ".ץוציפ שממ הארנ אוה ,ייה"

 .איג

 אל התא םג" ,קכ16-ה רמא ",הדות" ,"
 ".ער

 יסרוקב קרו ךא תשכרנה תויעוצקמב
 לש יאשה ןכוס היה" תובתכתהה
 ףסונ היווירט סיטרכ איג ףלש "טפוסורקימ
 תוצוצינו בשחמה לש ןנוכב ותוא עקתו
 .וב דצרל ולחה

 תאצמ אל" ,קמ!6-ה רמא "!סחיפ"
 "?יטפוא תוחפ והשמ

 ףולשל לחהו רוחאל די חלש איג
 .בשחמה בגמ םיפוקשו םיקד םיסיטרכ

 .\טפ|6-ה לאש "?איג השוע התא המ"

 זכרתהו הנע אל איג ",איג קיספת"
 .םיסיטרכה תפילשב

 לש ולוק ".דחפמ ינא ,איג קיספת"
 .עווגו ךלה .\מ16-ה

 ".איג דחפמ ינא"
 שיגרמ ינא ,איג יחומ תא דבאמ ינא"

 ";הז תא
 סיטרכ דוע ףלש ןוטליה ",איג קיספת"

 .דחא
 "...ךתבושת תא יל ינת ,יזייד ,יזייד"
 ןורחאה סיטרכה תא ףלש ןוטליה

 .חצנל קתתשה .\ק|6-הו

 לחה איגו וקלדנ תיללחב תורואה
 .רתויב םינטקה ויקלחל בשחמה תא קרפמ
 ךותב םינטק ולאכ םיקלח שיש יתעדי אל"
 תא סעל ןיידעש יבאל יתרמא ".בשחמ
 .תשרה

 רוזעל הצור" ,תשר תצק יילַע קרי יבא
 יי?יל

 .יתינע ".םיביס תלד הטאירב ינא ,אל"
 דחא סיטרכ דוע איג ףלש םייתניב

 בשחמה יקלח תא ותרזעב םלצל לחהו
 וסינ םהמ קלח יכ לק היה אל הז .םירוזפה
 ןשקעה ןכוסה איג ךא ,חורבל ןמזה לכ
 היווירט סיטרכ) םלוכ תא חיצנהל חילצה
 זוראל לחה איגו ינוניב זגראכ הלגתה ףסונ
 .(בשחמה זראמ תאו םינטקה םיקלחה תא

 ינא !תרפוע" ,חבטמהמ הקעצ העמשנ
 ,ינממ הלאה םיעגושמה תא יקלס !תרפוע
 "ו! תרפוע

 ,חבטמהמ הצוחה האצי ןגרומ
 ".שממ ,םיגולוכיספ"

 לש היניעו (יוטיב) וירמש לע אפק איג
 .(יוטיב אל) םיקרב וקרי ןגרומ

 תאז" ,ריבסהלו תוסנל איג לחה "...הא"
 "...תרמוא

 סיטרכ איג ףלש העיתפמ תונמוימב
 - ןגרומ לע וכילשהו ףסונ היווירט
 ןגרומ .הפצרה לע לפנו הב עגפ סיטרכה
 .חורבל הסינ איגו הכייח

 ןגרומ הרמא ",בוש הז לע רובענ אוב"
 ספטמ חמצ תרזעב רושק היה אוה .אינל
 התא" .הפצרהמ יצחו רטמ הבוגב ריקל
 וילע אצמ יבא) טפוסורקימ לש יומס ןכוס
 ירחא לגרל ידכ הפ התאו ,(רוקיב סיטרכ
 וא ביגהל ברס איג "?ןוכנ ,ילש בשחמה
 רהזיהלב יידמ קוסע היה טושפ אוה ילוא
 תא ול לולזל וסינש חמצה לש םינצינהמ
 .לגרה ףכ

 הרמא ".ליבד אוהש ליבל רוסמת"
 .ןגרומ

 "!ןוכנ תויהל בייח הז זא ,זורח הזו"
 הטיעבב יתוא הכיזש יתוכמס לוקב יתרמא
 הלוק קובקב תייתשב קוסע היהש יבאמ
 .(ותוא אימצמ לובכ תויהל)

 ".בשחמה לע הז תא תאצמש ול דיגתו"
 - חמצהמ איג תא הררחשו ןגרומ הכישמה
 היהש ןטק תכתמ סיטרכ ול השיגה איה
 ידי לע רצוי" .בשחמה בגל קובד
 .וילע בותכ היה ".2,071 ,טפוסורקימ

 ,האילפב איג רמא "!/גת!6 הז לבא"

 ".'54-ב םתוא ונקי טפוסורקימ לבא ,ןכ"
 קובקבב דיתעה תא האור ינא ,יה"

 .יבא רמא ".ילש הלוקה
 .יתלאש "?דיתעב ךל שי המ"
 יבא בישה ".הלוק לש קולש דוע"

 .קובקבה תא םייסו
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 .4-10 ינב םידליל תדעוימו ,םירצומ 7

 םירושיכה תא תחתפמ הרדסה
 דליה לש םיירוטומהו םייביטינגוקה
 עדי תיינקה ךות ויקפוא תא הביחרמו
 .דליה לש ומלועמ םיחוקלה םיגשומ יפלאו

 הבישח תקזחמו תדדועמ הרדסה
 יתוזח ןורכיז ,תיביטאיצוסאו תינויגה
 תלוכיו הביתכו האירק ,ןוימד ,יתעימשו
 תויתריציה תא תקזחמ ףאו ,יוטיבו הבשקה
 הנקמ איה ,ןכ ומכ .תילקיסומה הנבההו
 ,עדמ ,הקיטמתמ ומכ םיבושח דוסי יגשומ
 ידוחיי בוליש ךות ,תאז לכ - ןושלו קודקד
 ,ואדיו יעטק ,תוביהרמ תויומד לש
 תייווח םירצויה הקיסומו היצמינא
 .הרישע הידמיטלומ

 הוולמ דיקיטלומ תדמולב תוליעפה
 קלח תולטונה תומכחו תוביבח תויומדב
 דחא לכב תוליעפה יבלש לכב
 יכ ןיוצי דוע .הדמולב םירוטילקתהמ
 תינושל-וד איה דיקיטלומ תרדס
 םידליל תרשפאמו ,(תילגנא/תירבעו)
 הפשמ דבעמ תועצמאב תילגנא דומלל
 .שומישה יבלשמ בלש לכב הפשל

 הריצי תנדס
 תלת םימגד תואמ רוציל ןתינ ןאכ

 ,םישנא ,םיצע ,םיתב :ןוגכ ,ריינמ םיידממ
 םימגדה תא .דועו למשח ירישכמ ,םידגב
 ,םירזוג ,ןכמ רחאלו םיסיפדמ םירחבנה
 .םיקיבדמו םילפקמ

 םיכרדב תוריהז

 םידליה ,םיכרדב דיקיטלומ תרזעב
 תא םיריכמ ,שיבכ תוצחל דציכ םידמול
 .דועו הרובחתה יעצמא ,םירורמתה

 יתיבו ינא
 לש ילאוטריווה םלועה תועצמאב

 תלוכיה תא םידליה םיחפמ דיקיטלומ
 ןודיח תרגסמב תאז ,םירדח בצעלו רוציל
 .םיעשעשמ םיזורחו

 הקיסומ דיקיטלומ
 םיינושארה םילכה תא תנתונ וז הדמול

 דומלל תרשפאמו תילקיסומ הריציב
 לוק-ספ םייבלו הקיסומ ןיחלהל ,םיוות
 .טרסל

 הניכה לש הלודגה החלצהה רחאל
 לכימ תא 6₪ \עסחמ ונל האיבמ המחנ
 ,תויוליעפ רתוכ - םיריוצמה םלועב רנבאו
 לש תובוהאה תויומדה לע םסובמה
 .םידליה ץורעב "תפצק" תינכותה

 ואצמתו הלעפהל הלק המצע הנכותה
 רשוכ םיחתפמה םייתריצי םיקחשמ הב
 ,תיטמתמ תלוכי ,םילימ רצוא ,הבישח
 ןיוצי דוע .'וכו תוילקיסומ ,היצנידרואוק
 ססובמה רתוכ ןאכ רצי חותיפה תווצ יכ
 רשא ,תדלקמבו רבכעב לק שומיש לע
 ןוחטיב שוכרל םיריעצה םישמתשמל רזוע
 הנכותה ,ןכ ומכ ,בשחמה תלעפהב ימצע
 ןה ,ןוימדו תויתריצי חותיפל תמרות
 .ילולימה םוחתב ןהו ילאוזיווה םוחתב

 לע ססובמ הדמולה ,תיפרג הניחבמ
 הניכב וניארש הזל המוד ןונגסב היצמינא
 יקווישה ץמאמה רקיע ןאכש אלא ,המחנ
 ,יאני לכימ לש תצרענה התומד ביבס ענ
 לש הקימנידה תא ריבעהל ןויסינ ךות

 .בשחמה ךסמל היזיוולטה ךסממ תפצק
 ומצע תא חיכוה ןויסינהש רמול ןתינ
 םיעבשומה םיצירעמל סחיב לודגב
 עבטמו תויה ,רתוי םיריעצה םידלילו
 תויהל םיטונ רתוי םירגובמה ,םירבדה

 .םייתרוקיב רתוי תצק

 עדמה קראפ
 ,עבט תועפות הריבסמ עדמ דיקיטלומ

 ,עדמב דוסי יגשומ תנבהב תעייסמו
 .הקיטמתמ ,היגרנא

 ינאו יפוג
 סנכינ םיעשעשמ םיקחשמ תועצמאב

 םירמוש ךיא דמלנו ונפוגב אלפומ עסמל
 .האירב םוי תרגש םיצמאמו הנייגיה לע

 הנשה תונוע
 םידליה תא תפשוח עבט דיקיטלומ

 תועצמאב ץראה רודכ לש עבטה רוזחמל
 .הקיסומו לוק ,ואדיו

 ב"יחנםנב ווקיסואמ הקיבארג ןבוד אצוי תואתהברה קחשא
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 ןייטשרבליז דוד :תאמ

 תותיחנ תרדס רבע ןייטשרבליז דוד
 םילוטמ ,םיעלקמב תוירי ,תוזגפה ,סנוא
 טיהלה יווילב תואכהו תוציפק ,םיחתותו
 םיקחשמל הרמוחה םוהתב שדחה
 .(רדסב ולש ןימי דיש חוויד אפורה)
 המכ הליג אוה ,הזה ןגאלבה לכ ךלהמב
 ...םירבד

 תודבועה ןלהלו
 רמילופ-וק לאטצאמ תבכרומה הדליש

 תוכרעמ יתש ,הרמשהל ןתינ יתלב
 הטילק תוריהמ ילעב םייטפוא םינשייח
 ילגלג תוכרעמ גוז ,היינשל 300% לש
 ןורכיז ,טיב 16 דבעמ ,תוענוממ םייניש
 ,שמתשמ ינצחל 9 ,םיטייב 2,000 חפנב
 ,תרעצמ ,טווינ ןצחל ,העונת יריצ השולש
 תלעת ,רוריק יפוג ינש ,הנכוב יעונמ גוז
 67-ב םיפוצמ הלא לכ - ררוואמו הטילפ
 תיטסאלפ תפטעמ לש םייעוביר םי'צניא
 םיעוזעזב הדימע ,תימאנידוריווא
 עבצב ,םיינוציק הרוטרפמסט ייונישבו
 .טאמ רוחש

 ,וזה 5015א05 קז6זז0א תיללחהו
 אל איהש קר ,ןחלושה לע ילצא תתחונ
 תורקיה תוארוקה יל וחלסיו) איה - תיללח
 הז - איה ,(תיטסיניבושה הרעהה לע
 דימ .טפוסורקימ לש שדחה קיטסיו'גה
 א5 5ַ]155-ה םע יתדדייתה
 טזאסתת ץסתסמ ץתתפמהסא ץא0
 הבור םש לע ,ןילרש הל יתארקו ילש
 לביקש ןמשה לייחה לש א116-ה
 עונלוקה טרסב םיבצע תוטטומתה
 11. אוטד הז. הסאמד

 84-מ תוחפ ילוא הז םייעוביר 'ץניא 7
 קיטסיו'גה לש חפנה ,םייעוביר 'ץניא
 ,(ס4 065 =א) ילש ןילרשל הרחתמה
 זא .ןתלושה לע םוקמ הברה ןיידע הז לבא

 4 %- 4(כ

 , ו
 ?והרזחב ול ןייברת זא ,ךל ץיברמ קינםיו'גה םאו

 תונויליג תא ונממ הנפמ ידועב
 תוחוד ,םצדמ אט א קזאמ-ה

 לכ תא םצעבו דרשמה לש עא6].-ה
 ,תיניצרה יתשופחתל םיכיישה םירבדה
 קיפסא אלש דרשמב ה'רבחל יתעדוה
 ,הרירב ןיא שממשו םינמזה חולב דומעל
 רמוא הזש עדוי ינא ,ןכ ןכו הרק והשמו
 ,שממ לבא ,תוכחל וכרטצי תוחוקלה לכש
 .הרירב ןיא ,שממ

 ןושאר טבממ הבהא
 קילדמ ,םילבכה תא רבחמ ינאש ןמזב

 ןילרש ,הנקתהה תא עצבמו בשחמה תא
 לש תידיה) רוחשה הראווצ .טקשב תבשוי
 .םייח חור אלל ,המידק טומש ,(קיטסיו'גה
 ירוחאמש דוסהו ,עגפ אלל תרבוע הנקתהה
 5105 -ל ,השעמלש הדבועב ןומט ,ןיינעה
 וזאטטא תאים טסט ה(:א קאס

 רזעילאש יפכ) ןקתה וא רביירד ןיא
 תכימתו (רמול ףידעמ היה הדוהי-ןב
 5.0 הסרג ךרד תישענ קיטסיו'גב הנכותה
 קיטסיו'גה םע העיגמה ,םזאם(יד א לש
 קלוחמ םגו אצויש שדח קחשמ לכ םעו
 .טפוסורקימ לש תיבה רתאב םניח
 יכ םא ,הנקתהה תמייתסמ ןאכ ,השעמל
 הניא רשא ,תפסונ הנכות יל תנקתומ
 אלא ןילרש לש התלעפהל תינויח
 תעשת תא תנכתלו רצתל יל תרשפאמ
 ךות םג ,איהש היצרוגיפנוק לכב םינצחלה
 58:1(-ה רותפכ תרזעב) קחשמ ידכ
 דע תנכתל ןתינ ,ןילרש לש הבגב עבוקמה
 .(םיליעפ קחשמ ינצחל 6

 תא הלעמ ינא ,הנקתהה םויס םע
 תוארל הפצמו קיטסיו'גל ןחבמה תנכות
 וז ךא ,םוד תדמועו תפקדזמ ןילרש תא
 ךותמכ .םינפל תכלשומ תראשנ
 קודבל) הראווצב עגונ ינא ,טקניטסניא
 ,םייחל תררועתמ איה דימו (קפודה
 יילע תעכ .זכרמב תלעננו תבצייתמ

 ז/וו0500(4>6ו-ד

 תידיה תא עינהל ידכ ,לק חוכ ליעפהל
 בושו ,יתזיחא תא הפרמ ינא - ןוויכ לכל
 איה וילא ןוויכ לכל תטמשנ ןילרש
 ינאש עגרב בוש ,ןבומכו .רזומ .תפחדנ
 ,לכה ירחא .תזכרמתמ איה ,תידיב זחוא
 ןשייח םקוממ ,ןילרש לש תידיה סיסבב
 תידיה תא זחוא ינאש עגרב .ריעז יטפוא
 קיטסיו'גה (םינפל תופפולמ תועבצאה םעו
 ידימ ןפואב זכרמתמ ,"ימויקב שח"
 .ירעזמ תודגנתה חוכ ליעפמו

 יארפ והשמ
 איה ןילרשש יתבשח וישכע דע םא

 ךיסנה לש הנשושה ומכ ,תירירבשו הנידע
 ילש יבייבה .יתיעט ,רוחש עבצב קר ןטקה
 ךכל שיו רמילופ-וק לאטצאמ היושע
 ,אופא לש שיתמ םוי רחאל .תוביס
 ,אוזאספסזז 11סאד 51אזוטו.גדסא

 המגצצ ם5גא ,ןאדםא57 478 6
 תפקשה יל התייה רבכ ,6-201.105-ו
 ףרט תייח איה ילש ןילרש - תרחא םייח
 ומכ שממ ,הרוחשו הקזח ,הריהמ - תירזכא
 אמאל-ייאלאדה ,ידנג האלה .סלדרב
 העיז ,ןיזנב ,םד יל ונת !דיוייד-פמקו
 ןאמור ,יקסבולשיק ורוס !תשומחתו
 == ןונמאו עשוהי .ב.א ,יקסנאלופ
 -..| םגו ןשקא ,ןשקא הצור ינא !יול
 !הלועפ תצק

 היה 0-ע01105 ,ימעטל
 הריקס האר) םלוכמ חלצומה
 םע .(םדוקה ןויליגב תבחרנ
 יונישב יתשגרה רבכ הארמהה
 | השק תויהל תכפוה העונת לכ -
 | ומכ שממ ,רתוי תעבוקמ ,רתוי
 סיט ילכ לש יתימא קיטסב
 | (...גנועה אציש םכמ ימל)
 הנהנו דמול ,םמותשמ ידועבו
 | תינשדחה קחשמה ךרדמ
 4 יתככחתה ,ךכ לכ המיהדמהו
 דתא לש ריק םע טצמ
 לש הרוחא הקירזה תא !חארט .םיניינבה
 לע התוא יתיאר - יתרכה רבכ קוסמה
 לבא ,רבעש עובשבו לומתא םג ךסמה
 תידי לש הריהמהו תימואתפה הפעהה
 שדח רבד התייה ,תינרוחא ילש קיטסיו'גה
 .ירובע

 קשנה תא יתפלחה ,קוסמה תא יתבציי
 הרטמ יל יתשפיחו עלקמה תתל ליעפה
 םימת יסקט גהנ תומדב והשמ ,הלק
 ידכ קדהה לַע יתצחל .הבוהצ תינומב
 "טטטרררררררפפפ"-ה לילצל בישקהל
 עלקמהמ םירונה םיעילק רורצ לש רכממה
 רשאמ רתוי ,םעפהש אלא ,ילש יטמוטואה
 ררפפפפפ" ותוא תא עומשל
 ןילרש .ותוא יתשגרה ,"טטטטטטררר
 התשקהש הרוצב ףרה אלל הטטרו הדער
 תזכרוממ ילש תנווכה תא ריאשהל יילע
 לש יתימא ףדה ומכ שממ ,תינומה לע

 אציש םכמ ימל ...םההא) עלקמב היירי
 ילש הנושארה םעפה התייה וז .(!?!? גנועה
 .הלצינ תינומהו

 תא יתנבהש רחאל .התע תעל
 ,םיליט ,םיזגפ תוריל יתלחתה ,פיצנירפה
 ןילרש ,קשנ גוס לכלו - םיצפנו תוצצפ
 תידיה ,דחא קשנל :רחא דוקיר הדקר

 || 5 ל / "זייט . וש 1 1 % ב 1

 ,תרחא הייריב .הקזוחב תינרוחא הכשמנ
 .םירצק םירותינב המידק הצפיק ןילרש
 לש הכישמ התייה תוצצפו םיליט תויריב
 אישה לבא .הקזוחבו טאל ,תינרוחא תידיה
 םיבשבו םירבועב תוריל יתמייסשכ ,עיגה
 םחליהל יתלחתהו ,בוחרב עשפמ םיפחה
 .םיערב

 םהש ,וזכ הנוכת שי םיערל ,לכה ירחא
 קר אל - הזיזמ היירי לכשכו הרזחב םירוי
 תא םג אלא ,ךסמה לע ךלש סיטה ילכ תא
 ןווכל השקש קר אל ,ךלש קיטסיו'גה תידי
 התא ,יביטקנטסניא ןפואבש אלא ,תורילו
 ימ לכ .דחפל וליפא ילואו ץחליהל ליחתמ
 יברק הסיט המדמב םעפ יא קחישש
 התאשכ - הזה הרקמה תא ריכמ ,והשלכ
 סוטמהו םיעונמה דחאב וא ףנכב עגפנ
 ,הנימי רמאנ ,םיוסמ ןוויכל ןמזה לכ הטוס
 לאמש דצל קיטסיו'גה תא תוטהל ךילעו
 הרוקש המ .רשי סוטל ידכ קר ,עובק ןפואב
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 תכשומ תמאב תידיהש הז ,ןילרש םע
 ידכ חוכ ליעפמ תמאב ינאו ,הנימי
 ,תוירי םגש ןבומכו !זכרמל הריזחהל
 תוכמתנו תוכמות תוליפנו תוציפק
 5!םמ צזאטטה תא = תמה 4-ב

 .קאס

 אלש תוחטבהו ומיוקש תוחטבה
 סאסא ץתטסמ \6א ץא0-ה ,ןכ זא

 לש םלועה תסיפת לכ תא הנשמ טלחהב
 ,אוה ןיינעה .ונל רכומה בשחמ יקחשמ
 הז תא השוע טופוסורקימ לש קיטסיו'גהש
 םירצומה ריחממ יצח) לוז ריחמב
 .רתויב תיתוכיאה הרוצבו (םירחתמה
 םתא המ עדוי אל ינא - םירבח .תמאב
 תוכרעמ לע ,סטייג ליב לע םיבשוח
 לש תוסנק לעו ואספמפ לע ,ולש הלעפהה
 םע - ןכש המ לבא ,םויל רלוד ןוילימ
 העונתה :םיחכוותמ אל תודבוע
 תעצבתמ סאם תטמסמ4(-א ק80)-ב

 ידי לַע אלו םינשייח תכרעמ ידי לע
 .6 1 לש קיטסיו'גב ומכ םירטמויצנטופ
 ףוחדל ,ךושמל לוכי ינא - תורחא םילימבו
 ילש קיטסיו'גה תא םינוויכה לכל עינהלו
 ןיא יכ 0 - איה לבקמ ינאש ךוכיחה תמרו
 .ליגר קיטסיו'גל דוגינב ךוכיח

 ,בחרומ ןורכיזב םיצוענ תונורתי דוע
 םיבורצש רזוחה בושמה לש םיטקפאב
 המ םואש(6ד א לע תונעשיהבו ןורכיזב
 שוביגב תולק םיקחשמ יחתפמל חיטבמש
 ןילרש - וילאמ רורב אל הז םאו .הכימת
 םיקחשמב םיביהרמ םיעוציב הנתנ םג
 ק020₪-ל םיתנכותמ םניאש
 ,ירי ינצחל 9-ב הכימתה :תטתסמה(א
 יבוביס - ישילש העונת ריצ ,תרעצמ
 לש םימדוקה ויתורודמ דוע םייקה)
 המישרמ תורשפאו (5[ןפמ י/זאסמת-ה
 .םירותפכ לש

 5[סמ-ה לש ידיחיה ןורסיחה
 האזאסתמא ץסאסמ ץממסמה6א תפס
 .פ05 יקחשמב ןיטולחל ךמות וניאש אוה
 יבג לע ןקתומ אוהש םושמ תאזו
 תידעלב הנכות איה אלה ,םזאמ(יזא 5
 שולק ןורסיח והז לבא .\\'והשסואפ 95-ל
 םיכלוהש םינשוימ םיקחשמ רפסמל עגונה
 .םירבדמ ונא דועב םלועהמ םידחכנו

 רופאב תואיצמל הרזחב
 ןילרש תא יתנמזה ,דבכ בלב ,ךכו

 ,תוחוד לש שדח רובצמ עיגה יכ ,הדצה
 דרטומ תויהל יתרזח בושו ,ראודו תוספדה
 ,תוחוד ינותנ ,רדוסמ ןחלוש ומכ םיניינעמ
 ?תושעל המ .ילש סובהו םיצורמ תוחוקל
 .סנרפתהל ךירצ
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 םויטנפ דבעמ הפלחה/הריכמל
 .03-9601239 ,יאור .166 אא[
 השדח טעמכ [1ק-520 תספדמ הריכמל

 סונוב + ח"ש 500 קר ,הלועמ בצמב
 .09-9559589 ,ןרוא .שדח בשחמ קחשמ
 יבג לע םיקחשמ המכ הריכמל
 שזז דאז ה 8 - ץשגסגא :00-א0ו\ו
 אוגדה 1.₪ ,השז 1. ,חז5ד תוסזוד
 ,א גצצ 5דמואמ ,5\ ₪ וא ד5
 לכ - כעאפ 2 א הרדצטיפ אספו כ
 :ףסונב .ח"ש 20-ב קחשמ
 ,ח"ש 60-ב דשאא דס 0%
 קחשמ לכ - 08% אמא[5515 3-6כ)
 .06-6262681 ,טרבלא .ח"ש 100-ב
 םיאבה םיקחשמה הריכמל
 :שו ג צ ד דסא-ל
 מא אמא 2 ,דוא15דתס אוחד הן. 2
 דזאוח 6סאואו גאס
 180-ב קחשמ לכ .501/1. ₪1. 05-ו
 15:00-17:00 ,03-5467173 ,יחצ .ח"ש
 .דבלב
 843 98 :םיאבה םיקחשמה הריכמל
 ,וחאמא 2 .סשהאמ 2 תה 8

 םיקחשמ הברה דועו א-אזםא ,אוא 4
 :קחשמ ריחמ .(60-א0א1 יבג לַע םירחא
 10 קחשמ לכל תפסות) ,ח"ש 0
 .06-6593571 ,לאינד .וח"ש

 דטחת סשאפמ סח אוסאאםצ הריכמל ש"
 אוסצומ אגא םא -ו ו .גאס
 ,ח"ש 200-ב קחשמ לכ ,א[61.ססמסמא
 ח"ש 170 ריחמב 22 ,ףסונבו
 ,ןרוא .ח"ש 150 ריחמב א ₪ / הא-ו
6 --03. 

 + 2 ביירד הגמ הגס רישכמ הריכמל ש'

 אמ ג 1.16 97-ו 1: 97 םיקחשמה
 ,ינוי .ח"ש 550-600 לש ריחמב לכהו

5 -06. 
 יבג לע רתויב םישדח םיקחשמ הריכמל ש"

 ,א-00./ :ןוגכ ,םירוטילקת
 ,דמפד סאוצמ סשש סה
 או( דחה ד והזאט
 ריחמה .םיבר דועו א16א ספ 7
 תפסות) ח"ש 70-ל 50 ןיב ענ קחשמל
 .(ח"ש 10 ףסונ קחשמל
 .06-6593571 ,לאינד
 יבג לע םיאבה םיקחשמה הריכמל
 :םיירוקמ םירוטילקת
 ,תמ ץקפציתסזאסא

 ,צםמאק] .45א] תסחאו()| ה
 50 - מח תדו6 + אפה וגאס
 תכלמ ,ח"ש 45 - לפואה תוחוכ ,ח"ש
 ,ודטו 1. ,5 \ססיא 1.05 ,סנוזמאה
 ₪156 סע דא 5
 ,ח"ש 40 - 51.םםק א 1 .אםא
 35 - או6א0008או אדסה תא
 ,תיריווא הפקתמ ,דזדז גאס ,ח"ש
 5 קוק 5
 טס ואדצ הואדמא

 תםחס טצספז ,5צ א[

 .ח"ש 25-ב 60881008 7-ו ח"ש 30-ב
 .(21:00 ירחא אל) 06-6372751 ,רמתיא =
 יכהו םיירוקמה םיקחשמה הריכמל ש"

 ,תז=ה 98 :םהיניב ,םירידנ

 אמממ אא 5055 2 ,רוחשב םירבג

 .דועו ,דסד הז. אא[וו.גדוסא
 .03-5076986 ,יחימע

 5%צ 145768 קיטסיו'ג הריכמל ש"
 3 + םינצחל 4 !ירמגל שדח ,בשחמל
 הגד -ו דאסדדו ₪ ,סזי :םיבצמ

 .04-8772763 ,ינד .ח"ש 170 ריחמב
 :םיאבה םיקחשמה הפלחה וא הריכמל ₪ש"

 ,אםפכ ה[.5אד ,סא5

 ,דטפד םאזשמ סי אסגמ או אש
 6צ חזה 2 ,הא וא[ הא
 3 תיינקב .םהדאו גא סאם טה -ו

 ,רמות .םניח יעיברה םיקחשמ
 ץוח ,13:30-16:30 ןיב קר ,7

 .תבשו ישיש ,ינש :םימימ =
 וא 486 בשחמ הריכמל ש"

 :םהינשב רשאכ ,;אוד וא! 166 אואוא
 ןנוכ ,1.44 ןנוכ ,16א10 ימינפ ןורכיז
 ,רבכע ,15" 81 ךסמ ,2.5020 חישק
 + 24 א 60-אסאו ןנוכ ,תדלקמ
 א 1. (0066-ה לכ + \\/ומסואפ 5
 ,03-9344422 ,לארה .ו'וכו ,ואסתמ

 .ברעה תועשב =
 5 םסו ו גאא]אטא הריכמל ₪"

 הד סאו" סא[ םתהא]גא
 אה ואוגא כטפןסאתא ,7דזו .אסוסא
 ,ססאטספז הזו ,ו2) 0
 אומ גד פוטקקמד ,םגחא תמוסא
 םא ,פקץ סת הזז וג אש ,ושדחו
 קחשמ דוע לבקת הז קחשמ הנקת
 לבקת םיינש הנקת םא ,םניחב ךתריחבל
 ןיב קחשמ לכ ,ךתריחבל םניחב ישילש
 .03-6598422 ,יליו .ח"ש 100-ל 0

 תו םז.ם :םיאבה םיקחשמה הריכמל ₪"
 אם אוסנס ,דחפל רבעמ
 03-5798124 ,דוד ,זה11. דדואאסד
 .ותותבשב אלו

 1 97 םיאבה םיקחשמה הריכמל ש"
 4 - ה.צ גאס סחז= ,5או שודצ
 םהמ דחא לכ ,דחא רוטילקתב םיקחשמ
 30-ב 505 ץזא ד ₪5 ,ח"ש 20-ב
 180-ב 56 אוםא ₪01.1.צ ,ח"ש
 .050-957718 ,ימר .ח"ש

 ריחמב ,םישדח בשחמ יקחשמ הריכמל ש"
 :םיקחשמה תמישר ןלהל .ןיוצמ
 או 98 ,אמה 1.ן/ת 98 זה 8
 אדו הז. ודה 2

/ 

 ,דסאזמ אגןסמה 2

 אתם הן.טאד המאה אגח
 ,ס את 2 ,ואסחא[5 2
 לכ .אוסאד 1. אסאומ גד דאוססצ
 לוכי ,םניח תוצעבו םיפיטב ןיינועמה
 .03-9498511 ,יעורל תונפל
 ןנוכ ,ןורכיז 32א10 םגד בשחמ הריכמל
 ,חישק ןנוכ 53010 + הגי'ג 1.2 חישק
 ,24 א 60-אסאו ןנוכ ,1.44 ןנוכ
 םדומ ,01. 1א16 ךסמ סיטרכ ,58 6
 רבכע ,תדלקמ ,םילוקמר ,0
 .ח"ש 3,000 לש ריחמב לוכה .תונכותו
 .03-5403175 ,לט
 םישדח תושווד + הנה הריכמל
 יקחשמ לכל ,תירוקמה םתזיראבו
 דחוימב .םימח יכהו םישדחה בשחמה
 ןיוצמ דבוע .היצלומיס יקחשמל
 .דחמ אטחמ טה 5250 50-ב

 הסיט ירוטלומיסל םג דחוימב םיאתמ
 !דחוימב רידנו קיחצמ ריחמב .דועו
 .(22:00 דע ברעב) 04-8414599 ,רואיל
 ,דגא ₪ אס קח[50א58 :הריכמל
 א[ .1.צ ,קאופ7 אז 1.

 .03-9644592 ,ןריל .אוא-ד וו ססצ
 חה 50000 א1אטקא הריכמל
 ,םתוי .א/ הא גספת-ו (1גאושוסא
5 
 2 םע ח"ש 180-ב 2 ביירד הגמ הריכמל
 םילבכה לכו א[ תטלק + םיטלש
 ,ןתנוי .ביירד הגמל םיוולנה
03-53 

 ,ח"ש 25-ב אלמה "טקירניס" הריכמל
 הריכמל דוע ,חוקימל ןתינ ריחמה
 תורשפא םע זה 96 לש מאוס
 קיטסיו'ג ,ח"ש 20-ב תיקלח קחשמ
 הלועמ בצמב םירותפכ ינש םע בשחמל
 ח"ש 5 לש החנה ,ח"ש 30-ב (תיסחי)
 הפיח יבשותל הריכמל םירבדה לכל
 .(תוירקהו לאימרכ ללוכ אל) דבלב
 - יד ,'ג ,'א םימי ,04-8239428 ,ןתיא
 .העש לכב
 בצמב 14,400 ימינפ סקפ/םדומ הריכמל
 04-8239428 ,ןתיא .ח"ש 70 ריחמב ,בוט
 .16:20 דע יב-ו 'ה םוי העש לכ ,םוי לכ
 דפ סא[מ 4 ,ץז1תג 98 הריכמל
 ,אוסתד 1. אסאם הד 4 אם 8

 אוז. 98 ,זצפד אסד ו םא

 ,טו.ססכ 3כ ,הנמ 00" תא[ץז[השב
 ריחמב דחיב םלוכ ,דסאומ גוסמה 2
 ידועו דועו ,ח"ש 50 לש רתויב קיחצמ
 .03-6311534 ,דעלא
 םיבשחמה ירצומ לכ היינק/הריכמל
 היזיוולט ירישכמו
 ןכו ,תדד ₪: /רארארא .15 ₪ ג 1 .1..סוכאו
 :םיאבה םיקחשמה
 השועו ,או הסוס חת ג דתאזאט

 .03-9670501 ,ןדיע .דסו האמא( םא5
 ריחמב תינועבצ תוכיס תספדמ הריכמל
 םע אד בשחמ ,ח"ש 450 לש האיצמ
 ,ח"ש 350 ריחמב םינוטילקת הברה
 םיקחשמ לש הריכמ וא הפלחה ףסונבו
 ,לט .םילוז םיריחמב םירוטילקת יבג לע

 תוטלק 3 + 04%15 ₪0% הריכמל ש
.066- 6 

 לבקי ןושארה רשקתמה ,האיצמ ריחמב
 .03-5583195 ,תימע .החנה

 :םיאבה םיקחשמה הפלחה וא הריכמל ש"
 ,םסו סמ סם57 5 הד

 ,הידנריק ,₪8 ,0 קומו. אאוסתד
 .דוער סקמ דנא םס ,סנו'ג הנאידניא

 .03-9013099 ,לאינד
 :םיאבה םיקחשמה הפלחה/הריכמל =

 ,דזמאומ קגאא ,םטפסתאד
 אה ואו הא ,1.םאואוןאספ 3כ
 5 סי אדאמ 2
 ,טואאזאיד תצספ 601 1.608 3
 ,אאסאאו8-ו סזואמ ,2 דיק המניס
 ,לאוי .ח"ש 10-50 לש םיריחמב
9--, 

 = יו -

 םיקחשמה דחא תא גישהל ןיינועמ ש"
 וא כוזאמ 3ם₪ :םיאבה
 תא ןתא הרומתב .דסאומ אסמא
 הזיראב אח 1.5 דמג א קחשמה
 .06-6723492 ,דוד .תירוקמ
 ₪ צא! \א(4 קחשמה תא ףילחהל ןיינועמ
 ,ואסמא15 2 :םיאבה םיקחשמהמ דחאב
 ,ףסא .רחא קחשמ לכ וא הגה הלוח
9-. 
 ףילחהל /רוכמל/תונקל ןיינועמ
 ,ט1.גצ 51110א ,ןרוטאסל םיקחשמ
 ,ודנטנינ רפוס ,6₪ הגס ,ביירד הגמ
 ,ודיע .םטסיס רטסאמו 3:0
393,. 
 ."יפמוק"ל םיקחשמ תונקל ןיינועמ
 16:30 ירחא קרו 03-9214447 ,רמתיא
 .(תבשב אלו

 יקחשמב םידוקל הרזע תתל ןיינועמ (
 סינואיד :דובכל .ח"ש 5 תרומת בשחמ
 .49493 ת"פ 141/6 דלשיטור 'חר רלשט
 .ףסכה תא ריזחא םידוק עצמא אל םא
 קחשמה תא גישהל ןיינועמ
 ,רוטילקת יבג לע סונאמ אא מאו 3כ

 .אטמס סא 59550 2-ל םיטי'צ םגו
 .06-6381588 ,רימא .ףסכ םלשל ןכומ

 קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"
 רשקתהל אג .אוסאאמצ 151.גאפ 2
 .02-6524015 ,דורמנ .ברעה תועשב

 ןיינעתמש ימ לכ םע בתכתהל ןיינועמ ש"
 יקחשמ ,םיבשחמ ,היזיוולט יקחשמב
 ,רמה ודיע .היזטנפ ירפסו םידיקפת
 .69379 ,ביבא לת ,11 גרבנירג

 םיקחשמה דחא תא גישהל ןיינועמ ש
 וא םונאמ 30 :םיאבה

 תא ןתא הרומתב .1סא!8 א גזסטא
 הזיראב 42801.8 748 קחשמה

 .06-6723492 ,דוד .תירוקמ =
 יסיס-םיס קחשמה תא תונקל ןיינועמ ש"

 ןוטילקת לע יוצר ,(2000 אל) יסאלקה
 ,'א םימי ,04-8239428 ,ןתיא .3.5/"1.44"
 .העש לכ = 'ד ,'ג

 ףילחהל וא רוכמל/תונקל ןיינועמ ש"
 ,ןדיע .א/ג0וס דמ 0 דאזא6
1 -03. 

 טנרטניא רתא לש ו/םפ א/\5ךםא ש
 םיבשחמו היזיוולט יקחשמב קסועה
 .אשונב םירמאמבו תובתכב ןיינועמ
 ;:ינורטקלאה ראודב תונפל אנ םיטרפל
 1 וגו וסת 61.1

 קמפ .ג1 אחד קחשמב עוקת ו!ווליצה ש
 קחשמב ןכו ,םינקירמאה םע 13 בלשב
 םיטי'צו הרזע ןתא הרומתב ,1.83 2
 .03-5602137 ,לאונמע .םירחא םיקחשמב

 :קחשמב ןמז ןומה רבכ עוקת !!ווליצה ש"
 ינא הרומתב "םתסאםא סאו"

 :םיאבה םיקחשמב רוזעא
 ,לבייפ ,םז86וא 01.0 2
 ןאירוא ,אז1כסו.= 0: אדם 10
 ,םיכרדב םילגלגתמ סקמו םס ,רגרוב
 ,דעלא .7 יראלו 2-ו 1 ןומייס
5, 

 ,08-בו הירנריקב הרזעל קוקז !ווווליצה ש
 ₪57 5 447-ב הרזע ןתא הרומתב
 םיפוקה יא ךותבש קיתה ,עס] .ןסמ
 .03-9013099 ,לאינד .דועו

 םידיקפת יקח ש מ

 תוניינועמה 15+ ליגב תוינקחש תושורד ₪
 לש ומלועל ךרע הווש םלועב בלתשהל
 ,הבוח חותפ שאר ,1.ה.ה. דסואזא
 רשפא) 06-6207829 ,לט .אל ןויסינ
 .(העדוה ריאשהל

 הצובק םיקהל ןיינועמ ןויסינ רסח ןקחש ש
 .03-7313296 ,לט .םייתעבג רוזאב

 631 שעשכ



 יסגול לאכימ :תאמ

9 

 כ 2
 ולוסיח תריכמ

 אד תק[ ..\צ :ץיפמ
 ףוסשכו ,םיפילחמ אל תחצנמ החסונ

 תרדסל חיסבמ ןושאר יוקיח םיאצומ ףוס

 העידיה 60אוא1גאפ גאס 60 אסטתש
 - העיגמ ,בורקב ךשמה קרפ רורחש לע
 .תדחוימ העתפה

 תומישמ תפסותב קר רבודמ אל
 ןיטולחל שדח רתוכ לע אלא ,םינייפמקו
 ,םיחלצומה םיטנמלאה תא ףסוא רשא

 תומעזנ תובוגת וררועש ולא תא הנשמ

 - השדחה הסרגהמ הפוצמש המ תא ףיסויו

 .ףוס ילב תויגולונכטו תודיחי ,םינבמ

 הבחרוהו הלילעה התנוש וז הקפהב
 רבדהו להק רתויש המכ ךושמל ידכ

 ל יי
 לעשכ ,םדא ינבל םיטובור ןיב (תוללוס
 ברקל תאצלו ףדעומ דצ רוחבל ןקתשה
 .בכוכה לע ןורחא תודרשיה

 ויהי אל םאש רמול ןתינ ,םוביסל
 םייופצ ונחנא ,ןורחאה עגרה לש תועתפה
 ךות םיפדמה לע אאא₪ 2 תא תוארל
 .םויהמ םיישדוח

 ּפ

 ווסהז גאס אוהסו6
 ו?עדוי ימ ,השיש

 אמש ועסמז,.פ 6017071186 :ץיפמ
 יקחשמ םע יתרדתסה אל םלועמ

 עפש ללגב ךא ,םיכובמו םינוקרד
 תויורבתסההו םינותנה ,תוקיטסיטטסה
 ןונכת םע .דחי הלאכש םירתוכב תוכורכה
 לש תשבוגמ הרובח לש עגיימו ךורא
 7 לה ל םייושע םימחול |

 רצק קחשמ רחאל ,הז הרקמב ,תאז םע
 ריב ב =
 הוושש והשמ לע יתילעש יתנבה ,םינוויכה
 םירחא םיחותיפל דוגינב - וילע בכעתהל
 רבעמל תרחא הרירב שי ןקחשל ,ןונגסב
 תועיספ ידי לע קר אלו) ןויצ תודוקנ ןיב
 ,ךכו .(םייקנע תורעיב תועגיימו תורצק
 תציחלו הרורב טווינ תפמ תועצמאב
 רובעל הצובקה ימחול לכ ולכוי ,רבכע
 ,ךיתוחלצהל םאתהבו םוקמל םוקממ
 תורחא תוצראו םישדח םידעי ופסוותי
 התנכות המצע ברקה תניצס יכ ריכזנו
 לכמ תיטסילאיר רתוי וזו ,שדחמ הבצועו
 .(םתיארש םדוק קחשמ

 רפסמב ישישה קרפל ,ךכל רבעמ
 בצמל) הקיפרגב םירופיש םג ופסונ
 תומיענבו םיילוקה םיטקפאב (54
 רוביחב תונווגמ קחשמ תויורשפאו עקרה
 .םדומ וא תשר

 ווסופז םב דא וגסום55 2
 תויתצלפמ תוצלפמ

 \וז6 05071 :ץיפמ
 וזה תדחוימה הרדסב ןושארה קרפהשכ

 םידיחיה ןיב היה אוה ,הווארל גצוה
 וקפיסו 3כ:א-ה תייגולונכט תא ובלישש

 ו ל
 ביי ייי] = 0 ] 8 ] ₪ | יי

 30 טרדנטסב שומיש השוע טפוסורקימ

 היצמינא חיטבמה ,ק1107₪א2 םשב שח
 יא וארנש רתויב םיהובגה ןמ היצולוזוו
 .בשחמ יקחשמב םעַפ

 אוטסאפז א דאוסא א/גטאטפ5פ 2

 ,ירמגל םישדח םילולסמ 12-מ בכרומ היהי
 םיילוק םיטקפאו םייתצלפמ בכר ילכ 9
 ודמעי שמתשמה לש ותריחבל .םייתפומ
 םירחתמ דגנ ןועשה דגנ ןומיא יצורימ
 .החותפה םלועה תופילא ,ןבומכו םירחא

 )| | ,םימשג וולי תויורחתה תאש ,ןיוצי דוע
 עפש םע דחי וכבסיש גלש תופוסו תוחור
 תא תופמרהו תורובה ,םילושכמה
 | .םיניינעה

 ךומתי ,ומצע קחשמה ,ךכל טרפ
 טטורה קיטסיו'גב האלמ הכימת
 לש שדחה (ץסאסמ ץטטסמה(6א קאס)
 ףתושמ קחשמ םג רשפאיו טפוסורקימ
 . לש השדחה תשרה לע טנרטניא רוביחב
 ס אוזאשס 20% א!וסא0500717) הרבחה
 וו ו
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 !"לורטנוק-רדנא" לכה

 ןא 1. צץ :ץיפמ
 ד רו ו 0 0

 ינוס המכ הבלישש הנושארה הרדסה
 תנזואמו תחלצומ הליבח ךותל םיקחשמ
 .המשל היואר תפומ תריצי לש

 תועסמב היגטרטסא ,דחא דצמ

 .תורחא תויסקלגו םיבכוכ לע תוטלתשה

 לש עונכש ךות הקתפרה ,ינש דצמ
 דצמו םתוברת תדימלו םיטובורו םירזייח
 יי ב כ מ ב יב ריילי
 .ביוא תוניפס דגנ םייללח תוברקב

 ,ןכבו ?יעיברה קרפב שודקחה המ 0
 יעטקמ ,תולדממ -ודה ו וחכשת
 .היגולונכטה חותיפמו םישלחה הפיקתה
 עב וי זאדימאקו ,גצ תרבח - יטאה

 תולקתהו םימגפה לכ ןוקיתל קאס <=/
 קחשמה תונונגס .יוביר ללגב ועיפוהש
 תסרגו ךסמה תודיכלב טבמ רחאלו
 אאא .וח1613צ.טסתו) תישפוחה המגדהה

 .האלפנ הדובע ןאכ ושעש הארנ
 הלדג תויקחשמה ,הרפוש הקיפרגה
 יי יי
 בד ו יי
 תנקותמו תירבע הסרגב רוקיבל ץופקיש
 ,יאמ תוביבסב

- 

 ובו !ה[(0=
 הריחבה שפוח

 6060480071 :ץיפמ
 תלת הקיפרגב םישמתשמ רבכ םא

 אל עודמ ,םידבכ העונת יעונמו תידממ
 תורשפאה תא ןקחשל םירשפאמ
 ןונגסמ וטבמ תיווז תא תונשל תשקבתמה
 וא דסאוה אגופטא ןונגסל ססאו
 יז כא

 וחמשי הלועפה רנא'ז יבבוח ,ןכבו
 5504 תרבח לש ץ6-ה תביטחש עומשל
 רשפאיש ,שדח רתוכ לע תויאשחב תדבוע
 ןותנ ןמז לכב המלצמה םוקימ תעיבק תא
 ףותישב קחשמ רשפאל ידכ תאזו המישמב
 דע) תינמז וב םיפתתשמ המכ לש הלועפ
 ריבעהלו תופצל הלוכי תומד לכשכ ,68
 .הלש הרובחב רחא םחולל רשק

 דובעיש הדימב) הזה דחוימה ןויסינה
 הברה ,דואמ רכממו קתרמ היה (הפוצמכ '

 ב
 םע דחי ,תאז לכ - תיסחי םיטושפה
 תונלבסו חבושמ לילצ ,תניוצמ הקיפרג
 .ונלוכ דצמ הבר
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 צו גוט
 ליהבהל חילצמ

 50: 6.185 :ץיפמ

 הווקמ ,450 ,הריעצה חותיפה תרבח

 תלת רתוכמ יניצר רתוי הברה והשמ רוציל
 הכמו ץר םחולה וב ןוסכלא טבמב ידממ
 םיטקפא בוליש ךות תורזומ תוצלפמב

 .תלפרועמ הלילעו עקר תקיסומ ,םיילוק
 הריזל ונתוא סינכמ 5%[ א אזשא]

 טא רשאכ ,םרקומ רבסה אלל תירותסמ
 יעטקו םיקבשאלפ תרדס תועצמאב ,טא
 םיעוטק תונורכיז ךילא םירזוח ,ואדיו

 ב



 .תינלטק םיכרד תנואתב ךתוברועמ תודוא

 לע הרק קוידב המ תולגל איה הרטמה
 המיחלו םישנא לואשת ,םיצפח ףוסיא ידי
 םישנאל םיאלפ תומודה ,תוצלפמב

 טויסב רבודמש אצוי ,ךכו - םייתואיצמ
 .םיבהוא ונחנאש ומכ קוידב ,לודג דחא

5-- 

 ...םיחמומל ונת

 א 5 511114110 :ץיפמ
 ,רתיה ןיב ,תיארחאש ,11%65 תרבח

 תוניוצמה 77"-ו 1.000% תורדס לע

 ןמואי יתלבה תא בוש השעת הארנכ

 יטסילאירה הסיטה המדמ תא ררחשתו

 .םויה דע וניווחש רתויב יתימאהו

 טה הפיקתה םוטמ לש
 5 מ ייל זיך יש | וה ₪0 0 4 וו

 וש כן ין וי יטנמלאה ראשו תוצראה

 םע ת תוחיש בוליש ךות
 וכ ו א ול לי ]ו יז מ ו כ ]א ה | = ו יי ו

 םקלחשו םינויכראו תובתב

 .(ומצע קחשמב
9 

 \ווכדכה
 !עונפואה איש

 א1ן(:ג()17)50 :ץיפמ

 ,טפוסורקימ תיבמ הלועמ קחשמ דוע
 דחוימ המדמ דוע ,המשל היואר תורחת דוע

12 4 

 לש םישידחה םיטנמלאב שומיש השועש

 ...הידמיטלומה
 - ןוזיא רסוחמ לבוס םיקחשמה קוש

 0 היגטרטסא ירתוכ יידמ רתוי

 דחוימבו ץורימ ירתוכ יידמ טעמ ,םססאו

 .םיעונפוא

 םיעדוי טפוסורקימו תאז םיעדוי םתא

 הרבחה לש םיקחשמה תביטח ןכלו תאז
 ו וי ומ יו "יש ג ו יישוב | וי

 040 8458 םירתוכל יביטמיטלואה

 רפסמב רסחב םיקולש ,א10108-א-ו

 הטילשה ךרדב תוירקיע תודוקנ
 .תויקחשמהו

 ומוקמ תא םינקחש וספתי ,הז הרקמב
 ו ו ולב
 יו מו "ו ריי ירק ? רי וי לב
 ילכ תא ןכדעלו רפשל ידכ םילק םינמוזמו
 - האבה תורחתל םהלש ילגלג-ודה בכרה
 תמצמוצמ הקיפרג םע דחי ,תאז לכ
 .םיהובג ןונעיר יבצק לע הרימשו
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 בס 0 |
 םייוקיחמ ורהזיה

 ו
 ,םכתא ריהזהל לדתשמ ינא ,םעפ ידמ

 םיעד םיקחשמ ינפמ ,םינמאנה יארוק
 אל ןיידעש רסוב ירתוכ ןמ ,ךרדה עצמאב

 בלתשהלו םלועה ריוואל תאצל םינכומ
 יריתע םירצומ לש תירזכא תואיצמב

 0 הקיפרג יאלמו הידמיטלומ
 קחשמה תנווכה לע ל יי רי וו

 מ ב שי יין = ב 0 ]3

 אל שממ יוקיח) א א1| 1
 הטילחה רשא ,(פס0א1 ןונגסל חלצומ
 ,תעכו תומדב הטילשה ךרד תא תונשל
 ירדח ןיב םחולה תא זיזהל םוקמב
 זכרמב דמוע ןקחשה - םיכושח תונורדסמו
 .הענה הביבסב ףונהו

 תארקל !ץלמומ אל דואמ דואמו רזומ
 .תויונחב יאמ

3 50 
 יופצ אל

 ג 0 -

 םירופס םימי וילע עדונש רתוכ הנהו
 כי ו .תריגס ינפל

 תרבחש תודיחיה תונומתה שולש

 וימי ל

 [ץורימ יקחשמ תרדסב ישילשה קרפה
 = שש ה ("ה | .א 450.48 ,תניוצמה 1

 חויב שו

 אה וס( 4
 דסז ו םווחוו גדוסא

 ( 2. \ א

 קחשמל םינוכדעו םיגורדש ,תופסו]
 ₪ ₪ ₪ קא 5 4 5 = א = רדד 5 א =
 . גהל תויופצ הנשה לש ייפ יו

 !םיררחושמ ?דיגהל ןתינ דוע המ .בורקב

 רשסו תורעצה .,תובונתל

 (-: בייחמ יתלב יביטקארסטניא
 .ן\וטפ ₪ חשזו5וסה .תשז.ו]

4 , 

. 
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 10-4 ינב םידליל תדעוימו ,םינוש םיאשונ 12-ב םירצומ 7 תללוכ דיקיטלומ תרדס
 :םיאבה םירושיכה תא תוחתפמ תודמולה

 .דועו תומישמ עוציב ,יתוזח ןורכיז ,ארקנה תנבה ,האירק

 אצה ר ,עדמ+ ראי - שדמ דיהיט

 תועפות ינויגה ןפואב ריבסהל םידליל תרזוע עדמ דיקיטלומ
 ,היגרנא ,עדמב דוסי יגשומ ריכהל ,םסק ומכ תוארנה
 .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח תויעב רותפד דומללו היגולונכטו

 ותרד וינומרה - הקיפומ דיקיש |

 ויחלהל ,םיוות דומלל ןתינ - הקיסומ דיקיטלומ םע
 !ונמצע תוחוכב לכהו טוס םייבל הקיסומ

 םיעוצעבה תונח ,ינאו יפוג - ינאו דיקיטלו |

 :ונפוהב אלפומ עסמל אנ םיעשעשמ םיקחשמ תועצמאב

 םיגשומ רמלנ .םדוקפתו םינושה ףוגה ירביא תא ריכנ
 דציכ דמלנו .םיעוצעצה םלועב לייטנ ,ונפוגב םירושקה

 .ונמוי רדס תא ןגראל

 .םידבוע ונחנא ,יתיבו ינא - .תיבב יקיט [

 םיחתפמ דיקיטלומ לש ילאוטריווה םלועה תועצמאב
 דומלו ,תיבב םינוש םירדח בצעלו רוציל תלוכיה תא םידליה

 .םינוש הדובע תומוקמ לע

 הנשה תונוע ,חמוצהו יח; | -
 == ;אלפומה מלו ול םידלי ה תא תפשוח ד טייק
 = תא ריכהל םידמול םידליה הקיסומו לוק ,ואריו תועצמאב
 תמוצהו יחה םלוע לע דוסי יגשומו הנשה תונוע ,םייחה רוזחמ

 תובכר ,םיכרדב תוריהז - םיכרדב דץ קיגזומ
 ינויח עדימ םישכור םידליה ,םיכרדב דיקיטלומ תרזעב

 םידמולו תבכרב קתרמ עמל יצוא םינרדב תוחיטב ל מ

 .םינושה הרובחתה יעצמא דע

 הר'צ' תנדס - ד
 תזת םימהה תואמ רוציל םידדיה ולכוי הריציה תנדסב
 ביינ לע םסיפדהל ךכ רחאו בשחמה יז לע םיידממ

 הסיפת ,תיבחרמ הייאר חתפל םידליה ולכוי ףסונב
 והריצי תודובע לש תויונמוימו תירטמואיג

 ו 2 .תורחבומה םיבשחמה תויזנחבו רוטס גאב תויונח תשרב גישהל .03-5794711 :'לט ,מ"עב םטסיסיטלומ גאב :הצפהו קוויש
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  םינתשמ ירו ה

 ו
 לע דוקיפ חק !היגטרטסאה
 ידמימ תלת ברק הדש
 לחשמב ,ךלש קנטה ךותמ
 םדסכתמסה היגטרטסאה
 ו -
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 !תידמימ וד הקיפרג דוע אפ
 תא התיב ץיפקהש קחשמה
 ךתוא סינבס ,היגטרטסאה יקחשמ
 םעפב ,יתיסאה ברקה הדשל
 קחשמ התא םלועב הנושארה
 תלת היאר תלובי םע קנטה ךותמ
 ןירצ קחשמ לבש ומב...) תידסימ
 ללבושמ ראדאר ,(תויהל
 התארנ םרטש תססהמ הקיפרגו
 ו -

 וקם. -

 ( םוקיב לודגה איבצמה תויהל אוב) +


